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I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1  w czasie epidemii 

SARS-Cov-2, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania szkoły w czasie 

epidemii SARS-COV-2. 

§ 2 

Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 

 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19  

(Dz. U. 2020 poz. 2112)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach           

i placówkach (Dz.U.2020.1386) 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od  
1 września 2021 r. 

 

 

II. Wyposażenie szkoły niezbędne do zapewnienia bezpiecznego jej funkcjonowania. 

§ 3 

Szkoła wyposażona jest w:  

1. sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne 

korzystanie z pomieszczeń szkoły, 

2. płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściach do budynku i innych 

pomieszczeniach, z których korzystają osoby będące w szkole, a także środki 

ochrony osobistej, w tym rękawiczki i maseczki dla pracowników, 



3. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych, instrukcje dotyczące prawidłowego mycia  

i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem, 

4. pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, 

zaopatrzone w 2 zestawy ochronne, w skład których wchodzą: 2 maseczki,   

2 fartuchy z długim rękawem, 6 par rękawiczek oraz płyn do dezynfekcji rąk, 

5. termometry bezdotykowe w razie konieczności mierzenia temperatury 

uczniom z objawami chorobowymi. 

 

III. Polityka informacyjna szkoły. 

§ 4 

1. W szkole prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca zachowywania 

ogólnych  i szczegółowych warunków sanitarnych i higienicznych w związku  

z zagrożeniem epidemicznym. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

3. W miejscach umieszczenia dozowników z płynem do dezynfekcji rąk umieszcza się 

instrukcję dezynfekcji. 

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

5. W  przestrzeniach wspólnych, klasach lekcyjnych,  klasopracowniach oraz obiektach 

sportowych umieszcza się zasady korzystania z w/w obiektów. 

6. Uczniom, rodzicom i pracownikom przekazywane są komunikaty dotyczące 

organizacji pracy szkoły w sytuacji epidemicznej. 

 

 

 

IV. Zasady poruszania się i przebywania w szkole. 

§ 5 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz nie objęci w rodzinach domową izolacją. 

2. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, szkoła zapewnia dystrybutory  

i środki odkażające. 

3. Na prośbę ucznia, który w drodze do szkoły odczuwa pogorszenie samopoczucia , 

można dokonać pomiaru temperatury za zgodą jego rodziców. 

4. W miarę możliwości dostępne są z co najmniej dwa wejścia wyjścia z placówki 

(wejście główne i wejście od podwórza do budynku B) w celu sprawnej komunikacji 

uczniów i personelu szkoły.  



5. W miarę możliwości Szkoła zapewnia organizację i koordynację pracy umożliwiającą 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie 

w miejscach wspólnych.  

6. W miarę możliwości szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, które 

ograniczają gromadzenie się uczniów na terenie szkoły - różne godziny 

przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw dla 

grup zajęć praktycznych, unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają 

się zajęcia. 

7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

8. Uczeń używa własnych przyborów szkolnych, podręczników, nie należy wymieniać 

się tymi przedmiotami. 

 

 

 

V. Zasady higieny osobistej na terenie szkoły. 

§ 6 

1. W szkole bezwzględne przestrzegane są podstawowe zasady higieny osobistej: 

a) częste mycie rąk - regularnie mycie rak wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  

z toalety, 

b) unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

c) ochrona podczas kichania i kaszlu , 

d) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły. 

 

 

 

VI. Zasady korzystania z przestrzeni wspólnych i sal lekcyjnych.  

§ 7 

W szkole obowiązują poniższe ogólne zasady korzystania z przestrzeni wspólnych i sal 

lekcyjnych.  

1. Poruszanie się i przemieszczanie po miejscach wspólnych szkoły: szatniach, 

korytarzach, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych odbywa się  

w maseczkach.  

2. Obowiązek zakrycia ust i nosa w miejscach wspólnych szkoły nie obowiązuje  

w przypadku spożywania śniadania. 

3. Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 

4. Zakładanie maseczki w salach lekcyjnych nie jest obowiązkowe.  



5. W trosce o zdrowie osób przebywających w najbliższym otoczeniu zaleca się 

używanie maseczek w klasach lekcyjnych. Decyzja o założeniu maseczki należy 

wyłącznie do osoby zainteresowanej. 

6. Przy dużym zatłoczeniu korytarzy szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych  

i zajęciach zblokowanych (od 2 godzin lekcyjnych) udostępniane są uczniom sale 

lekcyjne z jednoczesnym obowiązkiem pozostania w sali nauczyciela oraz wietrzenia 

pomieszczeń. 

7. W miejscach wspólnych szkoły oraz w salach lekcyjnych umieszczone są środki 

dezynfekcyjne. 

 

§ 8 

Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu uczeń może być ukarany: 

1. upomnieniem Dyrektora Szkoły, nauczyciela, pracownika szkoły bez konsekwencji 

regulaminowych, 

2. zawiadomieniem rodziców i wpisem 50 punktów ujemnych do dziennika 

elektronicznego, uwzględnianym w ocenie zachowania, 

3. zakazem wstępu na teren budynku szkoły, 

4. nakazem opuszczenia budynku szkolnego,  

5. w przypadku niesubordynacji, karami przewidzianymi w Statucie Szkoły. 

 

§ 9 

Postanowienia specjalne dotyczące korzystania z szatni szkolnych. 

1. Wchodząc do budynku szkoły/szatni każdy uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk. 

2. Szkoła zapewnia bezdotykowe urządzenia  do dezynfekcji rąk, które umieszczone są 

przy wejściu do szkoły/szatni. 

3. Poruszanie się i przemieszczanie po szatniach odbywa się w maseczkach. 

4. Uczniowie mogą przebywać w strefie szatni przestrzegając zasad zachowania 

dystansu społecznego. 

5. W miarę możliwości uczniowie korzystają jednocześnie z co drugiej szafki zachowując 

wymagany dystans społeczny. 

6. Na terenie szatni należy przebywać w czasie nie dłuższym, niż jest to konieczne do 

przebrania odzieży wierzchniej i obuwia. 

7. Po przebraniu się uczniowie powinni przemieścić się w kierunku sali lekcyjnej,  

w której zaplanowane są zajęcia.  

8. Na terenie szatni obowiązuje zakaz grupowania się uczniów oraz przebywania  

w czasie zajęć lekcyjnych. 

9. Bezwzględnie zabrania się wchodzenia na teren szatni szkolnej osobom postronnym. 

 

 

 



§ 10 

Postanowienia specjalne dotyczące korzystania z biblioteki szkolnej. 

1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.: 7:45 - 15:00. 

2. Wchodząc do biblioteki każdy uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk. 

3. Czytelnicy korzystający z biblioteki zobowiązani są do zakrycia ust i nosa przy pomocy 

maseczki. 

4. Czytelników obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego. 

5. Czytelnicy obsługiwani są  pojedynczo. 

6. Książki i inne materiały biblioteczne podaje nauczyciel bibliotekarz. 

7. Zwracane książki i materiały biblioteczne kierowane są na 2-dniową kwarantannę. 

8. Istnieje możliwość  zarezerwowania materiałów bibliotecznych przez katalog online 

biblioteki  (https://m001208.molnet.mol.pl/) oraz ich odbioru w ustalonym terminie. 

§ 11 

Postanowienia specjalne dotyczące korzystania z pracowni komputerowych. 

1. Wchodząc do pracowni komputerowej każdy uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk. 

2. W miarę możliwości szkoła zapewnia systematyczną dezynfekcję powierzchni 

dotykowych. 

3. Zabrania się dezynfekowania klawiatury przy pomocy środków do dezynfekcji rąk. 

 

§ 12 

Postanowienia specjalne dotyczące korzystania z pracowni zajęć praktycznych. 

1. Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie maksymalnie 10 uczniów. 

2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 
na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

3. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

4. W miarę możliwości szkoła zapewnia systematyczną dezynfekcję powierzchni 
dotykowych. 

5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do pracowni niepotrzebnych przedmiotów. 

6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m. 

7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych 
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

8. Należy ograniczyć aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego 
pomiędzy uczniami. 

 

§ 13 

Postanowienia specjalne dotyczące korzystania z obiektów sportowych. 

https://m001208.molnet.mol.pl/


1. Przy wejściu na obiekty sportowe wewnętrzne (salę gimnastyczną, siłownię, salę gier) 

obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem 

do dezynfekcji przed i po zakończeniu zajęć. 

2. Młodzież korzysta z szatni w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni 

zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w 

szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych 

odstępach we wskazanym przez nauczyciela miejscu. 

3. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach 

szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń (sala gier). 

4. Zajęcia na basenie, będą odbywać się zgodnie z regulaminem pływalni. (w zał.) 

5. Każdy uczeń, jeśli ma taką potrzebę powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, 

butelek niepodpisanych nie można używać.  

6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i 

gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna). 

7. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 

trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

8. W miarę możliwości pogodowych zajęcia wychowania fizycznego zostaną 

prowadzone na otwartej przestrzeni. 

9. Uczniowie korzystający z siłowni oraz siłowni zewnętrznej powinni : 

- ćwicząc na sprzęcie, z którego korzystają inne osoby, pamiętać o tym, aby pod  

żadnym pozorem nie dotykać twarzy; 

- używać chusteczek, aby żadne wydzieliny z nosa czy ust nie trafiały na sprzęt, 

odzież czy na ziemię. 

10. Przedmioty i sprzęt znajdujący się  w na obiektach wychowania fizycznego, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będzie usunięty lub 

uniemożliwiony do niego dostęp.  

11. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas ćwiczeń będą 

czyszczone i dezynfekowane. 

12. Sprzęt sportowy znajdujący się w sali gimnastycznej, siłowni, sali gier oraz podłoga 

będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

 

 

VII. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych. 

§ 14 

Zajęcia pozalekcyjne są realizowane według zasad obowiązujących w realizacji zajęć 

lekcyjnych.  

 

  



VIII. Realizacja zajęć z wychowania fizycznego. 

§ 15 

1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.  

2. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zajęcia są przeprowadzane na świeżym 
powietrzu. W czasie zajęć z wychowania fizycznego należy przestrzegać dystansu 
pomiędzy uczniami, ograniczać gry kontaktowe. 

 

IX. Zasady przebywania na terenie szkoły osób trzecich. 

§ 16 

1. W miarę możliwości szkoła  ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum. 

2.  Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązuje 

a) stosowanie środków ochronnych osłona ust i nosa – maseczka,  

b) dezynfekcja rąk oraz 

c) zasada zachowania dystansu społecznego. 

3. Interesanci szkoły obsługiwani są we wskazanym pomieszczeniu- sekretariat szkoły z 

zachowaniem rygoru sanitarnego. Sekretarka szkoły dokonuje rozpoznania  sprawy i 

nadaje jej bieg.  

4. Wszelkie przychodzące  pisma i dokumenty poddaje się 24- godzinnej kwarantannie.   

 

X. Ścieżki komunikacji i kontaktu wewnątrz szkolnej społeczności. 

§ 17 

1. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

2. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość  

przy pomocy dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, drogą telefoniczną. 

3. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami 

ucznia.  

 

 

  



XI. Zasady utrzymania higieny i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i materiałów 

używanych w klasopracowniach przedmiotowych oraz obiektach sportowych. 

§ 18 

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

2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. men 

4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym, w miarę 
możliwości, ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

XII. Obowiązki pracowników obsługi szkoły   

 

§ 19 

1. Wyznaczeni pracownicy pilnują porządku przy wchodzeniu na teren szkoły.  

2. Zwracają uwagę na konieczność dezynfekcji rąk i zasłaniania ust i nosa.  

3. Uczniów z  objawami chorobowymi kierują do higienistki szkolnej.   

4. Prowadzą ciągłą dezynfekcję sanitariatów i powierzchni dotykowych- klamek, 

poręczy, blatów ławek, biurek  itp.  

5. Po skończonych zajęciach w danej klasie dezynfekują szkolne sprzęty,  gruntownie 

wietrzą sale i pomieszczenia szkolne.   

 

 

XIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

§ 20 

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby: 

a) podwyższoną temperaturę ciała,  

b) ból głowy i mięśni,  

c) ból gardła,  

d) kaszel,  

e) duszności i problemy z oddychaniem,  

f) uczucie wyczerpania,  

g) brak apetytu, 

h) brak węchu lub/i smaku 



należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub innym odosobnionym miejscu 

z zapewnieniem min. 2m odległości jak i ograniczeniu kontaktu z innymi osobami. 

2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły. 

3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała (jeśli posiadamy zgodę rodzica/zgodę 

pełnoletniego ucznia na pomiar):  jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 

38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia o tym fakcie, ustalić sposób 

odebrania ucznia ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej. Przy braku zgody na pomiar temperatury obligujemy rodzica do jak 

najszybszego odebrania ucznia ze szkoły. 

4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia/wychowanka przez lekarza.  

5. Rodzice uczniów z oddziału klasowego/grupy ucznia, u którego podejrzewa się 

zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu.  

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałym fakcie.  

8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub 

protokół.  

 

XIV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 

§ 21 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle 

mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące 

działania:  

a. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia 

(unikając kontaktu z innymi osobami); 

b. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i 

zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;  

c. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy; 

d. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły/placówki.  

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu.  



3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 

uzasadnionej potrzeby.  

4. W przypadku zaobserwowania przez inne osoby u pracownika innych objawów 

chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).  

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa Rozdziale XIII. § 19.1 nie mogą 

przychodzić do pracy.  

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji.  

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę 

lub protokół.  

 

 

XV. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. 

§ 22 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:  

a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w 

odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,  

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba 

chora.  

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą  

i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia 

codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, 

kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, 

telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się 

bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, 

gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 

środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji 

w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.  



4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 

współpracy ze służbami sanitarnymi.  

 

 

XVI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na trenie szkoły. 

 

§ 23 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły oraz  zmianie modelu 

kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.  

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 

prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się 

w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu obowiązującym na danym 

terenie.  

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 

stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 

za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.  

5. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego 

całości, w którym przebywała osoba. 

 

XVII. Postanowienia końcowe 

§ 24 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w Rozdziale XIII.  

§19.1) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Krośnie 

2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku konieczności wynikającej z rozwoju sytuacji 

epidemicznej, konieczności poprawy funkcjonowania działań, a także w przypadku zmiany 

wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 


