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Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego  

w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie 

 

Poniższe procedury obowiązują w całym kompleksie szkoły tzn. w budynku dydaktycznym,  

w hali sportowej, w warsztatach szkolnych. 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ZAKRESIE WARUNKÓW SANITARNYCH 

 

I. Wejście do szkoły 

 

1. Przy wejściu do budynków szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddziału zakaźnego 

szpitala oraz numery alarmowe 999, 112. 

2. Do szkoły mogą przyjść uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Szatnie dla uczniów są otwierane i zamykane pod nadzorem kierownika 

gospodarczego szkoły, który sporządza harmonogram dyżurów dla pracowników 

obsługi. 

4. Przychodzenie i przebywanie w szkole osób trzecich: 

a. brak wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna; 

b. należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum. 

 

II. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w szkole 

 

1. Wszystkie osoby przebywające  szkole są zobowiązane do: 

a. bezwzględnego stosowania zasad higieny rąk; 

b. unikania dotykania oczu, nosa i ust; 

c. zasłanianie twarzy podczas kichania czy kaszlu. 

2. Należy regularnie czyścić, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastrukturę szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały 

wykorzystywane podczas zajęć. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, trzeba ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Promowanie zasady higieny i umożliwienie ich realizacji: 

a. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są instrukcje 

prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji rąk; 

b. przy wejściu do budynków szkoły umieszczone są plakaty „10 zasad dla 

ucznia” i „Wskazówki dla rodzica”; 

c. w wyposażeniu szkoły znajdują się środki ochrony osobistej dla pracowników, 

termometry bezdotykowe, płyny dezynfekujące do rąk, detergenty do 

dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu. 

5. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami 

uczniów, poprzez posiadanie aktualnych numerów telefonów. Rodzice/opiekunowie 

ucznia w przypadku zmiany numeru telefonu mają obowiązek przekazania tej 

informacji do wychowawcy. 
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6. Zobowiązuje się uczniów, rodziców/opiekunów uczniów, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych do bieżącego śledzenia przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

III. Lekcje i zajęcia pozalekcyjne 

1. Nauczyciele sprawują nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie lekcji/zajęć 

pozalekcyjnych. 

2. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby 

w czasie zajęć. 

3. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów i podręczników. 

 

 

FUNKCJONOWANIE GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ  

 

1. Pielęgniarka szkolna ustala i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej oraz godziny swojej pracy, uwzględniając wymagania określone  

w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie powinna przebywać tylko jedna osoba, 

która przed wejściem ma obowiązek zdezynfekować ręce. 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW INFEKCJI  

LUB PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U UCZNIA/PRACOWNIKA SZKOŁY 

 

1. W przypadku niepokojących objawów choroby zakaźnej uczniowie, nauczyciele  

i pracownicy niepedagogiczni powinni pozostać w domu i skontaktować się  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, w których będzie można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów choroby infekcyjnej. Pomieszczenie wyposażone 

jest  w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

3. Każdy pracownik szkoły jeżeli zaobserwuje u ucznia/innego pracownika szkoły 

objawy chorobowe ma obowiązek o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły. 

4. Niezwłoczne izolowanie w wyznaczonym pomieszczeniu ucznia/pracownika szkoły,  

wskazujących objawy choroby zakaźnej. W pomieszczeniu z osobą izolowaną 

przebywa pielęgniarka szkolna lub osoba z obsługi wyznaczona przez kierownika 

gospodarczego. Jeżeli jest taka konieczność wzywa się pomoc medyczną. 

5. Niezwłoczne powiadomienie rodziny bądź osoby wskazanej do kontaktu o zaistniałej 

sytuacji przez sekretarza szkoły. 

6. Odebranie przez rodziców dziecka ze szkoły. 

7. Obowiązkowe zgłoszenie się do lekarza rodzica z dzieckiem/pracownika szkoły. 

8. Ustalenie obszaru, w którym poruszała się osoba odizolowana, w celu 

przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

 


