
Uregulowania opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.679)
dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego 
w Łowiczu, obowiązujące od 28 marca 2022 roku.

Ogólne zasady:

Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 
w określonych grupach wiekowych. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas 
kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 
wolne od zajęć.

Organizacja zajęć 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 
domowej. 

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 (rower, 
hulajnoga).

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

4. W budynku szkoły zamieszczono informację o dezynfekowania rąk 
oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy mają możliwość 
skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk , a szkoła zobowiązuje się 
do regularnego napełniania dozowników. Rekomenduje się, aby uczniowie 
po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

5. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób 
z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one 
zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rak.

6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji 
na odległość.

7. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń
do bezdotykowego pomiaru temperatury.
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8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 
na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, 
kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu 
lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, 
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły.

9. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi 
nadmierne grupowanie się uczniów. 

10.Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny:
 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce),
 ochrona podczas kichania i kaszlu,
 unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

11.Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 
dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych 
i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć. 

12.Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych kształcenia 
zawodowego należy czyścić lub dezynfekować.

13.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

14. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie 
czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków 
dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu 
wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany 
sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę. 

15.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 
godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

16.Zaleca się korzystanie przez uczniów z arboretum w celu pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły.

17.W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców 
podmiot przyjmujący uczniów i słuchaczy 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.

18.Należy nadal stosować zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 
pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 
materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

19.Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące 
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich
rodzicami/opiekunami prawnymi, 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 
1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających 

z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
(publikacja zarządzenia dyrektora szkoły).

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji 
lub choroby zakaźnej. 

3. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 
choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. 
Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczna. 

5. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi 
objawami sugerującymi zakażenie chorobą zakaźną, oraz przeprowadzenie 
dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministra Zdrowia. 

Załączniki – instrukcje

a) mycia rąk 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

b) dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c) wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

d) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876
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