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Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów 

Liceum Mistrzostwa Sportowego CERTUS w Głogowie 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII  

Rozdział I 

Zagadnienia ogólne 

§ 1. Uczniów, nauczycieli, trenerów oraz rodziców przebywających na terenie Szkoły obowiązuje 

przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ograniczeń przedstawianych i 

aktualizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministra Edukacji 

Narodowej oraz niniejszych procedur.  

§ 2. Przyjmuje się, iż rodzic/opiekun prawny ucznia oraz uczeń pełnoletni znają czynniki ryzyka covid-

19 oraz ma świadomość odpowiedzialności i ryzyka za podjętą decyzję związaną z pobytem w Szkole. 

§ 3.  1. Niniejsze procedury wywiesza się na tablicy informacyjnej w Szkole oraz publikuje na stronie 

internetowej szkoły www.sms.glogow.pl. 

2. W Szkole wywieszone są przy dozownikach z mydłem oraz środkami dezynfekcyjnymi plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk oraz prawidłowej dezynfekcji rąk, do których stosowania wszyscy 

bezwzględnie są zobowiązani. 

§ 4. 1. Na terenie Szkoły obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz. Do Szkoły nie mogą 

wejść osoby, które: 

1) są  na  kwarantannie  lub przebywają w  izolacji  domowej, albo mieszkają  z  osobą 

będącą na kwarantannie lub przebywającą w izolacji domowej; 

2) miały kontakt z osobą chorą na COVID–19; 

3) w danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle 

mięśni, zmęczenie organizmu, utrata smaku, węchu itp. 

2. Do budynku Szkoły nie mogą wejść osoby niebędące pracownikami Szkół Mistrzostwa 

Sportowego w Głogowie, uczniami, ich rodzicami/opiekunami prawnymi lub osobami 

uprawnionymi.  

3. Osoby z zewnątrz będące rodzicami/opiekunami prawnymi lub osobami uprawnionymi mogą 

przebywać w Szkole z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, zachowanie dystansu 1,5 od 

wszystkich postronnych osób) i w wyznaczonych obszarach, nie przekraczając obowiązujących 

stref przebywania. Zaleca się ograniczenie przebywania rodziców/opiekunów na terenie Szkoły i 

odprowadzanie uczniów tylko do wejścia. 

4. Rodzice/opiekunowie uczniów na spotkania indywidualne z nauczycielami, trenerami lub 

pedagogiem, obowiązkowo muszą wcześniej umówić się prze e- dziennik lub telefonicznie. 

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, zachowanie dystansu 1,5 od 

wszystkich postronnych osób). 

§ 5. 1. Wychowawca klasy oraz sekretariat weryfikuje poprawność numerów telefonów do opiekunów 

ucznia, które są używane w razie potrzeby szybkiej komunikacji.  

2. Przy wejściu do Szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

http://www.sms.glogow.pl/
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Rozdział II 

Zasady pracy Szkoły 

§ 6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Jest on do dyspozycji każdego nauczyciela. Nauczyciel 

podejmuje decyzję o potrzebie użycia termometru, zobowiązany jest również do jego późniejszej 

dezynfekcji. 

§ 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły obowiązuje noszenie maseczek w czasie 

przebywania w częściach wspólnych, czyli korytarzach, toaletach itp. (m.in. na przerwach i 

okienkach) oraz ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

§ 8. W miarę możliwości, ustala się taką organizację planu lekcji, aby uczniowie przebywali  

w jednej klasie. 

§ 9. Uczniów obowiązują następujące zasady: 

1. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce,  

2. uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, 

3. zakładanie maseczek w czasie przerw, okienek i innych przypadków przebywania  

w częściach wspólnych (toalety, korytarze szkolne itp.), 

4. w czasie przerw uczniowie powinni, w miarę możliwości, spędzać czas na boisku szkolnym, 

5. uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, 

6. w czasie dojazdu na treningi uczniowie i opiekunowie mają obowiązek zakładania maseczek. 

§ 10. Nauczyciele mają obowiązek: 

1. organizowania opieki nad uczniami w czasie pobytu w Szkole w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo uczniom i sobie – w tym: 

a) nie podawania ręki na powitanie, 

b) pilnowania częstego i regularnego mycia i dezynfekcji rąk przez uczniów, 

c) zwracania uwagi uczniom na nie dotykanie przez nich oczu, nosa i ust, 

d) zwracania uwagi uczniom na noszenie maseczek w czasie przerw 

e) uczenia zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania 

twarzy łokciem lub chusteczką), 

f) unikania organizowania większego skupiska uczniów, 

g) dawania przykładu swoją osobą. 

2. Informowania dyrekcji Szkoły o każdym przypadku zwiększającym ryzyko narażenia na 

infekcję. 

3. Zakładanie maseczek w czasie przebywania w częściach wspólnych (toalety, korytarze 

szkolne itp.), 

§ 11. Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa i higieny: 

1. Sale lekcyjne oraz korytarze należy wietrzyć po każdej lekcji, nie rzadziej niż raz na godzinę. 

2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane co 3 lekcje lub po każdym dniu zajęć. 

3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

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

(przez trenerów po każdych zajęciach oraz przez osoby sprzątające raz dziennie). 

4. W sali informatycznej, po każdych zajęciach nauczyciel ma obowiązek dezynfekcji 

stanowiska pracy. 

5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

6. W przypadku korzystania z szatni, należy uczniów wpuszczać grupami, w miarę możliwości 

zapewniając odstęp 1,5 m pomiędzy przebierającymi się osobami. 

7. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

8. Obowiązuje zasada przebywania jednej osoby, niebędącej pracownikiem, w sekretariacie 

Szkoły. Pozostałe osoby mają obowiązek oczekiwania na wezwanie, unikając gromadzenia się 

i tworzenia kolejki. 

9. Wprowadza się monitoring pracy i sprzątania. Monitoring przeprowadza dyrektor lub osoba 

przez niego wyznaczona. 

10. Szczególną uwagę należy  zwrócić na utrzymywanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

11. 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. 

12. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

13. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

14. Wyżywienie uczniów jest prowadzone przez Internat na zasadach, które zostały ujęte  

w regulaminie jego pracy, uwzględniających obowiązujące wytyczne. 

 

Rozdział III 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia infekcji COVID – 19 

§ 12. 1. W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego u ucznia nauczyciel odizolowuje go poprzez 

umieszczenie go w izolatce w klasie 303, gdzie dokonuje przy zachowaniu szczególnej ostrożności 

pomiarów temperatury co 1 godzinę i odnotowuje ten fakt oraz zawiadamia dyrekcję Szkoły,  

rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia oraz o konieczności odebrania dziecka oraz 

kierownika internatu. 

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia gorączki, kataru, kaszlu itp. u ucznia bezwarunkowo zostaje 

on odizolowany od pozostałych uczniów poprzez umieszczenie go w izolatce w klasie 303, 

wychowawca zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora szkoły.  

3. Jeżeli rodzic/opiekun odbiera ucznia o którym mowa w ust. 1 lub 2  z internatu, rekomendowany jest 
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własny środek transportu. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach Szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  

i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

6. Każdorazowo w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

§ 13. W sekretariacie Szkoły znajdują się dodatkowe środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki, 

płyn dezynfekcyjny oraz maseczki jednorazowe. 

§ 14. 1. W przypadku zaobserwowania u nauczyciela, pracownika lub trenera objawów chorobowych, 

osoba taka powinna być natychmiast odizolowana od innych osób w wyodrębnionym, wyposażonym 

w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczeniu – sala 204. O fakcie należy 

bezzwłocznie poinformować dyrektora Szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach Szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania 

się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

6. Każdorazowo w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

§ 14. W przypadku zwiększonego ryzyka dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwową powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, wprowadza aneksem do niniejszego dokumentu dodatkowe 

procedury bezpieczeństwa przewidziane dla powiatów oznaczonych strefą żółtą lub czerwoną bądź 

organizuje pracę szkoły w wariantach przewidzianych w rozporządzeniach Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/

