
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA 

DOROSŁYCH W SIEMIATYCZACH ZAKŁADU DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  

ze zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz  

z 2020 r. poz. 322, 374, 567), 

7. Wytyczne epidemiologiczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół 

i placówek od 1 września 2020 r. 

 

II. CEL PROCEDURY: 

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19 w okresie 

od 1 września 2020r. 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 

COVID-19 wśród słuchaczy, ich rodziców oraz pracowników szkoły. 

 

III. ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE: 

1. Na zajęcia mogą uczęszczać osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 

2. W drodze do i ze szkoły słuchacze i pracownicy powinni przestrzegać przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Przed wejściem do budynku szkoły należy obowiązkowo założyć maseczkę. 

Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w klasie. Opuszczenie sali 



lekcyjnej związane z przerwą lub wyjściem do toalety wiąże się z ponownym 

założeniem maseczki. Dotyczy to zarówno słuchaczy jak i nauczycieli. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 

wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji 

rąk. Czynność tą należy powtarzać przy każdym wejściu i wyjściu do sali lekcyjnej. 

Dozowniki z płynem będą znajdować się zarówno przy wejściu głównym jak  

i wejściach do sal lekcyjnych. 

5. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po 

skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

7. W miarę możliwości należy zachowywać dystans między innymi słuchaczami  

i pracownikami szkoły min. 1,5 m. 

8. W miarę możliwości lokalowych odstęp 1,5 m należy zachować w salach lekcyjnych. 

Jeżeli ilość ławek lekcyjnych jest równa lub większa ilości uczniów w grupie należy 

zajmować miejsca w schemacie: 1 ławka = 1 osoba. 

9. Słuchacze przynoszą własne przybory i podręczniki, nie powinni wymieniać się 

przyborami z innymi słuchaczami. 

10. Wszystkie zajęcia danej grupy odbywają się w jednej sali, w wyjątkowych sytuacjach 

możliwa będzie zmiana. 

11. W czasie przerw, gdy warunki atmosferyczne są sprzyjające, zaleca się słuchaczom 

przebywanie na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

12. Wietrzenie sal musi odbywać się minimum co godzinę, a w przypadku sprzyjających 

warunków pogodowych częściej. 

13. Osoby, u których nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje objawy infekcji 

górnych dróg oddechowych muszą opuścić budynek szkoły. Zaleca się konsultację  

z lekarzem pierwszego kontaktu.  

14. Spożywanie posiłków może odbywać się tylko w czasie przerw i tylko w salach,  

w których odbywały się zajęcia danej grupy z zachowaniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego spożycia posiłku. 

15. Każdy ze słuchaczy/nauczycieli zobowiązany jest po przyjściu do szkoły i wykonaniu 

czynności sanitarnych  zgłosić się do sekretariatu w celu wypełnienia oświadczenia 

dotyczącego COVID-19. Oświadczenie to należy wypełnić na każdym weekendzie 

zjazdowym w sobotę. W przypadku nieobecności należy wypełnić je w niedzielę. 

16. Po każdym dniu zajęć sale lekcyjne będą dezynfekowane. 

17. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy wyrzucać je do koszy na odpady zmieszane, które  

są rozmieszczone na terenie całej szkoły. 

18. Każdy słuchacz, nauczyciel i pracownik szkoły zobowiązany jest zapoznać się  

z powyższymi procedurami i potwierdzić to podpisem. 

 



 

 

IV. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom, w miarę możliwości, środki ochrony osobistej-maseczki, 

płyny dezynfekujące. 

3. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz przed salami, w 

których odbywają się zajęcia. 

4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

zakładania i ściągania rękawiczek i maski. 

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji słuchacza oraz pracownika. 

6. Odpowiada aby wszyscy pracownicy zostali poinstruowani, że 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 pogorszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się  

do wytycznych państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i organizuje pracę 

szkoły w zalecany sposób. 

 

V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: 

1. 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. 

2. Pracownik wykonuje codzienne prace we wzmożonym reżimie sanitarnym i dba  

o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka twarzy, 

ust, nosa i oczu. 

3. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje 

oraz pomieszczenia, w których organizowane są zajęcia. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy muszą 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 słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

5. Po każdej przerwie pracownicy obsługi wietrzą korytarze szkolne. 

6. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19  (duszność, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

7. W przypadku złego samopoczucia w pracy i zaobserwowania objawów chorobowych 

pracownik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły i udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia do izolacji. 

 

 



 

 

VI. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI: 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie nauczyciele bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Nauczyciele pracują według ustalonego planu lekcji. 

3. Wyjaśniają słuchaczom zasady obowiązujące w placówce, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 

koronawirusem. 

4. Nauczyciele muszą pilnować, aby słuchacze, przy każdym wejściu i wyjściu z klasy 

dezynfekowali ręce. 

5. Wietrzą salę, pomieszczenie, w którym przebywają uczniowie co 45 minut, po każdej 

lekcji. 

6. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19  (duszność, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

7. W przypadku złego samopoczucia w pracy i zaobserwowania objawów chorobowych 

pracownik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły i udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia do izolacji. 

8. W przypadku wystąpienia zachorowania w innym miejscu pracy nauczyciela, dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach musi być o tym fakcie 

niezwłocznie poinformowany. 

 


