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Procedura funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego 

w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu 

od 1.09.2020r.  
przygotowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

 

 

I. Organizacja zajęć w szkole w trybie stacjonarnym: 

1) 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. 

2) Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

3) Podczas przebywania na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu 2 m. 

4) Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty, szatnie, 
kawiarenka), w pomieszczeniach wspólnych (pokój nauczycielski, biblioteka, 
gabinet doradcy zawodowego, gabinet pedagoga), w pomieszczeniach                             
i gabinetach administracyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 

5) Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk, kaszel           
i kichanie w zgięcie łokcia lub chusteczkę. 

6) Podczas zajęć z wykorzystaniem sprzętu, urządzeń, maszyn, innych pomocy 
dydaktycznych obowiązuje dezynfekcja rak przed ich użyciem. 

7) Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące świadczyć o infekcji dróg 
oddechowych (silny kaszel, katar, gorączka, złe samopoczucie) uczeń zostanie 
odizolowany w przeznaczonym do tego pomieszczeniu oraz dokonany zostanie 
pomiar  temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie 
37,5°C lub więcej, o zaistniałej sytuacji powiadomieni zostaną rodzice/prawni 
opiekunowie i zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.  

8) Zajęcia wychowania fizycznego oraz inne w miarę możliwości mogą odbywać się 
na powietrzu tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły. 

9) Zaleca się uczniom w czasie  przerw międzylekcyjnych pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

10)  Zabrania się wprowadzania do szkoły osób trzecich (koleżanki, koledzy, znajomi). 

 

 II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1) Przy wejściach do budynków szkoły  umieszczone są numery telefonów do 
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2) Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły 
bezwzględnie dezynfekują dłonie, zakrywają usta i nos.  

3) Obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
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dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                
i w pomieszczeniach wspólnych. 

4) Przeprowadzając dezynfekcję uwzględnia się zalecenia producenta znajdujące się 
na opakowaniu środka do dezynfekcji, szczególnie względem przestrzegania 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                                    
i przedmiotów. 

5) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

6) Urządzenia sanitarno-higieniczne na bieżąco są dezynfekowane lub czyszczone  
z użyciem detergentu.  

7) Wietrzenie sal lekcyjnych i korytarzy odbywa się co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, w zależności od 
możliwości w szkole. 

 

 

III. Rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie 

1) W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać 
jedynie w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni. 

2) Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia 
swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu 
zdrowia są zobligowani do jego nieposyłania do szkoły oraz do natychmiastowego 
powiadomienia wychowawcy / dyrekcji szkoły. Taki sam sposób postępowania 
stosuje się wobec pełnoletniego ucznia. 

3) Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą, która 
jest umieszczona na stronie internetowej szkoły. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do 
przestrzegania niniejszej procedury, wewnętrznych regulaminów, a także 
Wytycznych MEN, MZ i GIS  dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
z dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.  

 


