
 

 

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZACHOWANIA HIGIENY PRZEZ UCZNIÓW I PERSONEL  

W PRZYPADKU EPIDEMII  

(z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek) 

 

1. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce korzystając ze środka dezynfekującego, według 

zamieszczonej instrukcji. 

2. Uczniowie i personel powinni zwracać szczególną uwagę na ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikać 

dotykania oczu, nosa i ust.  

3. Podczas zajęć uczniowie nie muszą nosić maseczek, natomiast stosowanie osłony ust i nosa obowiązuje 

podczas przerw (pokój nauczycielski, korytarz, szatnia) do czasu odwołania; po czasowym odwołaniu 

obowiązek może być przywrócony zgodnie z bieżącą sytuacja epidemiologiczną, wytycznymi MEN, MZ, GIS 

lub Organu Prowadzącego.  

4. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, zgodnie z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

5. Uczniowie danej klasy korzystają tylko z wyznaczonych sal, do których przyporządkowana jest jedna sala 

lekcyjna (zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali); wyjątek 

stanowią zajęcia wychowania fizycznego i informatyki.  

6. Salę, w której organizowane są zajęcia oraz części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na 

godzinę, w czasie zajęć i podczas przerw, a także w dni wolne od zajęć.  

7. Personel dba o regularne czyszczenie pomieszczeń, korytarzy, utrzymuje w czystości urządzenia sanitarno – 

higieniczne, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

włączników, powierzchni płaskich, przeprowadzając dezynfekcję przestrzega zalecenia producenta znajdujące 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzega czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji.  

8. Uczniowie, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych, nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

9. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą.  

10. Uczniowie stosują się do bezpiecznych zasad korzystania z przypisanych szatni, korzystają bezpiecznie ze 

środka do dezynfekcji rąk przy wejściu od szatni.  

11. Uczniowie oraz pracownicy szkoły zachowują dystans między sobą na terenie szkoły w przestrzeniach 

wspólnych szkoły, który wynosi 1,5 m.  

12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami.  

13. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutora wody pod ścisłym nadzorem opiekuna.  

 


