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Organizacja zajęć lekcyjnych  w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie 

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję                         

lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz 

pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa.  

3. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do poinformowania szkoły, jeśli ich dziecko                         

lub członek rodziny zostaną skierowani na kwarantannę lub izolację. 

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej 

(zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, klatki 

schodowe, szatnie). Uczniowie mogą przebywać bez maseczek na zajęciach edukacyjnych.   

5. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku bezdotykowego 

pomiaru temperatury i dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.                       

Jeżeli temperatura przekracza 38 oC, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym temperaturę powyżej 38 oC, kaszel, duszności, uczeń zostaje odizolowany                      

w odrębnym pomieszczeniu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób. Opiekę nad 

uczniem sprawuje wtedy higienistka szkolna. Szkoła niezwłocznie telefonicznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). Odbierający ucznia rodzic/opiekun nie może mieć objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz nie może przebywać na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

7. Dominującą forma kontaktu rodziców (opiekunów prawnych) ze szkołą jest kontakt 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

8. Do szkoły mogą wejść tylko te osoby z zewnątrz, które nie mają objawów chorobowych 

sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną i są wezwane do szkoły lub muszą załatwić niezbędne 

sprawy formalne. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz zachowanie dystansu od innych osób minimum 

1,5 m. 

9. Każdej klasie przyporządkowana jest jedna sala lekcyjna (z wyjątkiem lekcji wychowania 

fizycznego i zajęć informatycznych). Uczniowi wyznaczone jest stałe miejsce w ławce.  

10. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, obowiązuje: 

1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, (chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 

przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)                                                  

lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

2. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

3. ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów, 



11. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasady higieny, mycie rąk, ochrony podczas 

kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Zaleca się  regularnie mycie ręce wodą z mydłem oraz dezynfekcję odpowiednimi środkami. 

13.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać                             

lub dezynfekować, są usunięte. Przybory do ćwiczeń, narzędzia i przyrządy wykorzystywane 

podczas zajęć są na bieżąco czyszczone i  dezynfekowane. 

14.  Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które powinny znajdować się  na stoliku 

szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

15.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte detergentem                            

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

16.  Sale lekcyjne i w miarę możliwości korytarze, co najmniej raz na godzinę są wietrzone w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

17.  W czasie przerw zachęca się uczniów do pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

18.  Zajęcia wychowania fizycznego przy sprzyjających warunkach atmosferycznych odbywają się na 

boiskach szkolnych. Na wszystkich zajęciach wychowania fizycznego,w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe.  

19.  W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu lub praktyk zawodowych 

uczniów u pracodawców, podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć                                  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                      

z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów 

właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.  

20.  Sprzęty i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole są czyszczone                           

lub dezynfekowane.  

21.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

22.  Pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do maksymalnego ograniczenia kontaktów 

z uczniami oraz nauczycielami. 

23.  Zajęcia  pozalekcyjne dla uczniów są organizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami 

dotyczącymi bezpieczeństwa. 

24.  Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z opracowanymi dla niej oddzielnymi procedurami 

bezpieczeństwa.  

25.  Na zajęciach praktycznych z przedmiotów gastronomicznych prowadzonych na warsztatach 

szkolnych obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla tych pracowni. 

26.  Gabinet higienistki szkolnej działa zgodnie z zasadami korzystania z tego gabinetu, 

uwzględniającymi wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

27. Uczniów z chorobami przewlekłymi (w razie potrzeby) obowiązują dodatkowe środki ostrożności, 

uzgodnione  w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

28.  Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Hrubieszowie i oddziału zakaźnego Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie, 

numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115  oraz numery 

alarmowe 999, 112. 



29.  Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

30.  Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję                          

lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

31.  Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się                                      

na opakowaniu środka do dezynfekcji, a w szczególności ściśle przestrzega się czasu niezbędnego 

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

32.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych  wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

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

33. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów             w 

sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

34.  W szkole, w każdym budynku przy wyjściu znajduje się pojemnik na wyrzucane maski                            

lub rękawice jednorazowe. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

35. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznać się  z zasadami wynikającymi z Procedur 

funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz ich 

przestrzegać.  

36. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję lub chorobę zakaźną oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

37.  W miarę możliwości pracownikom powyżej 60-tego roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania 

minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw 

międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

38.  W szkole wyznacza się pomieszczenie (izolatkę), w której  odizolowuje się osobę  w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

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

infekcji lub choroby zakaźnej zobowiązany jest on  do kontaktu telefonicznego                         z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę/teleporadę medyczną).  

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

bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, dyrektor kontaktuje 

się telefonicznie lub pocztą e-mail ze SSE i stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. 

39.  W  przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 


