
Wytyczne w Zespole Szkół 
Zawodowych w Gorlicach             

od 1 września 2020 r.                    
w związku z SARS-CoV-2 

Organizacja zajęć w szkole i placówce: 
 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk: przy wejściu do budynku, na każdej kondygnacji oraz przy wejściu do szatni. 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. Wejście do szkoły osób nie będących obecnymi uczniami oraz 
aktywnymi pracownikami jest możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu 
terminu za pomocą środków komunikacji na odległość, czyli: telefonicznie lub 
mailowo. 

 W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, Szkoła 
rekomenduje kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 Szkoła posiada termometr bezdotykowy zdeponowany w sekretariacie szkoły, 
który należy dezynfekować po użyciu go w danej grupie. W przypadku innych 
termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym 
użyciu. Termometr jest używany w przypadku zgłoszenia pogorszenia się 
samopoczucia ucznia lub pracownika szkoły. Pomiar wykonuje pielęgniarka 
szkolna lub w przypadku jej nieobecności wyznaczony przez dyrektora pracownik 
szkoły, w izolatce (pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji – gabinet 
pielęgniarki). 



 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń 
zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 
(izolatce), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 
powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 W miarę możliwości wprowadza się taką organizację pracy i jej koordynację, która 
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na 
terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się 
zajęcia. 

 Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy szkoły w przestrzeniach wspólnych, do 
których należą korytarze, sanitariaty, szatnie – mają obowiązek korzystać z osłony 
ust i nosa o ile przebywają w nich inne osoby. 

 Uczniowie i nauczyciele przy wchodzeniu do klasy z przerwy korzystają z osłony 
ust i nosa oraz zachowują dystans 1,5 m aż do momentu zajęcia miejsca w Sali. 

 Obowiązują 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. 

 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 wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. O ile jest taka 
możliwość należy preferować zajęcia na świeżym powietrzu zamiast na Sali 
gimnastycznej. 

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

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły, w tym w czasie dużych przerw. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

 W trakcie realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych z przedmiotów 
zawodowych, polegających na sporządzaniu potraw lub napojów, wykonywaniu 
ćwiczeń z użyciem specjalistycznego sprzętu itd. należy przestrzegać 
indywidualnej pracy uczniów na zajęciach. W miarę możliwości należy ograniczyć 
przemieszczanie się uczniów w obrębie pracowni oraz korzystanie ze wspólnych 
narzędzi. W przypadku konieczności korzystania ze wspólnych urządzeń i 



narzędzi, uczeń jest zobowiązany do zdezynfekowania lub umycia rąk przed 
przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia. 

 W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i 
słuchaczy 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.  

 W salach, pracowniach, pomieszczeniach pracowniczych oraz częściach wspólnych 
prowadzi się dezynfekcję według potrzeb organizacyjnych i fakt dezynfekcji osoba 
ją wykonująca dokumentuje przez wpis na wywieszonych w widocznym na 
wejściu do pomieszczenia miejscu. Wpis zawiera datę, godzinę oraz podpis osoby 
dezynfekującej. 

 Nauczyciel rozpoczynający pracę w nowym miejscu jest zobowiązany sprawdzić 
czy sala jest zdezynfekowana, w przypadku zmiany osób uczących się w niej. W 
tym celu umieszcza się w salach tygodniowe harmonogramy ich wykorzystania. W 
przypadku podejrzenia braku przygotowania Sali zajęcia mogą być realizowane 
dopiero po wyjaśnieniu sprawy. 

 Wszelkie materiały przekazywane przez uczniów w procesie dydaktycznym ich 
nauczycielom, podlegają kwarantannie trwającej 7 dni. W czasie kwarantanny 
przedmioty jej poddane są składowane w sposób umożliwiający ich identyfikację 
w miejscu zabezpieczonym przed niepowołanym użyciem (Sala 113). 

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i 
placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub 
dezynfekować.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 
aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) tych rzeczy.  

 Przy wejściu do szatni zostaną umieszczone środki do dezynfekcji rąk. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

 Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole należy przestrzegać 
zasady dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych. 

 Należy przestrzegać zasad korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzin jej pracy, 
uwzględniając konieczny okres 7 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotece. Jednocześnie regulamin uwzględnia 
przyjmowanie zamówień poprzez umieszczanie blankietów zamówienia w 
skrzynce wrzutowej, umieszczonej przed wejściem do biblioteki. Zamówione 
pozycje są odbierane przez uczniów osobiście w wyznaczonym przez bibliotekę 
terminie. Zwroty są możliwe jedynie w określonych przez nauczycieli bibliotekarzy 



terminach i dokonywane są przy zachowaniu zasad dystansu społecznego oraz 
kwarantanny wypożyczonych pozycji. 

 Należy przestrzegać zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 
godzin jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa i 
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

 Należy przestrzegać opracowanych przez Dyrektora szkoły wewnętrznych 
regulaminów lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z 
uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych 
wytycznych oraz aktualne przepisy prawa. 

 

 

 

 

 
  



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i 
powierzchni 
 

 Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 
miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz przypominać, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 Prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania 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. 

 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. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

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

 Zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe należy wyrzucać do pojemnika 
specjalnie w tym celu przygotowanego na terenie szkoły.  

 

 

 

 

 

 
  



Gastronomia 
 

 Przy organizacji kształcenia w szkole), obok warunków higienicznych wymaganych 
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 
dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana bezpieczna odległość 
poszczególnych stanowisk. Dużą uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej 
higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 
stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 Produkty pochodzące z ćwiczeń sprzedawane są wyłącznie na wynos w 
jednorazowych opakowaniach. W czasie pandemii nie umożliwia się konsumpcji 
na terenie szkoły ww. posiłków. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. W innym przypadku naczynia i 
sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

 

 

 

 

 

 

 
  



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły 
 

 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 lub w izolacji. 

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy 
tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane będą rozwiązania minimalizujące 
ryzyko zakażenia. 

 W celu umożliwienia zidentyfikowania zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-
2 zaleca się monitorowanie kontaktów z podziałem na czas ich wystąpienia (data, 
nazwisko i imię). W tym celu udostępnia się wzór dziennika monitorowania, w 
którym można zapisywać osoby z kontaktu osobistego, w celu ewentualnego 
wykorzystania w przypadku ujawnienia zakażenia u konkretnej osoby i 
konieczności ustalenia ewentualnego kontaktu osobistego, lub jego wykluczenia. 

 Wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 
przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

1. Pracownicy szkoły 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 pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

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, zgodnie 
z funkcjonującymi procedurami 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 *. 

* Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o 
zakażenie i zaleca się 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. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 


