
REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

funkcjonowania szkoły podczas pandemii 

na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS 

 

obowiązuje od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie 

Szczegółowe informacje, jak postępowad z osobą z objawami sugerującymi zakażenie, znajdują się w procedurach 

postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

 

1 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE: 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 

izolacji. 

 Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy aktualnych 

telefonów do rodziców/prawnych opiekunów. Należy zadzwonić i upewnić 

się, że numer jest aktualny. 

 Osoby z zewnątrz obowiązujeosłona ust i nosa oraz rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

 Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły po wcześniejszym 

wpisaniu się do rejestru 

 Termometr bezdotykowy znajduje się w sekretariacie przy ul. 

Maszewskiej 6 oraz przy ul. Niepodległości 1 

 W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

należy odizolować ucznia: 

- ul. Maszewska – gabinet dyrektora (klucz w sekretariacie) 

- ul. Niepodległości –sala 80 (klucz w pokoju nauczycielskim) 

 Po wejściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce 

 Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki.  

 Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami. 

 Sprzęty i przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć. 

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć, należy czyścić lub dezynfekować. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny 
zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a 

w miarę możliwości po każdych zajęciach. 



 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 W miarę możliwości uczniowie powinni korzystać z boiska szkolnego oraz 
przebywać na świeżym powietrzu. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
w czasie których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w 
szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić 

lub dezynfekować.  

 W szatniach oraz na korytarzach(ciąg komunikacyjny) należy utrzymać 
dystans społeczny. 

 Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych wg wytycznych GIS, MZ, MEN 

tworzą i rozpowszechniają nauczyciele prowadzący. 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej wg wytycznych GIS, MZ, MEN 

tworzą i rozpowszechniają nauczyciele bibliotekarze. 

 Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej wg wytycznych 

GIS, MZ, MEN, NFZ tworzą i rozpowszechniają pielęgniarki szkolne. 

 Zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego wg wytycznych GIS, 

MZ, MEN, NFZ tworzą i rozpowszechniają najemcy gabinetów 
stomatologicznych. 

 

2 HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEO I 

POWIERZCHNI 
 Przy wejściu głównym znajdują się aktualne numery telefonów do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły 

obowiązkowo dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają 

zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref 

przebywania. 

 Uczniowie po przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza i 

skorzystaniu z toalety obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem. 

 W każdej sali, pomieszczeniu sanitarnohigienicznym, ciągu 

komunikacyjnym wywieszona jest informacja o dezynfekcji na koniec dnia 

poprzedniego. 

 Dezynfekcja przeprowadzona jest zgodnie z zaleceniami producenta 

środka do dezynfekcji. 

 W każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznym wywieszone są 

informacje z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje 

dezynfekcji. 



3 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 


