
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2019/2020 

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie trwania zagrożenia epidemicznego  

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu 

 

 

1. Budynek szkoły znajdujący się przy ul. Marszałkowskiej 40 jest użytkowany 

przez: 

1.1 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, 

1.2 Szkoły należące do Centrum Edukacji „Żak” 

1.3 W związku z tym ilekroć jest mowa o nauczycielach, pracownikach administracji, 

obsługi oraz o uczniach i słuchaczach  dotyczy to wszystkich osób pracujących 

w szkołach wymienionych w punkcie 1.1 i 1.2. 

1.4 Na  teren budynku szkoły mogą wchodzić tylko i wyłącznie: 

 nauczyciele, pracownicy  administracji i obsługi, 

 uczniowie, 

 słuchacze, 

 absolwenci (w ramach konsultacji i na egzamin), 

 pracownicy organu prowadzącego i organów nadzorujących szkoły, 

 przedstawiciele OKE (obserwatorzy egzaminów), 

 służby sanitarne, i inne służby ratunkowe, 

 rodzice po spełnieniu wymagań z p.2.3 

Pozostałe osoby mogą wejść na teren budynku tylko i wyłącznie za zgodą upoważnionego 

pracownika placówki - woźny lub inna osoba. 

 

 

2. Wstęp do budynku szkoły. 

2.1 Do szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń,  nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

Rodzic wyrażając zgodę na udział ucznia w zajęciach i wejście do budynku szkoły 

potwierdza tym samym dobry stan zdrowia dziecka. 

2.2 Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może wejść na teren budynku szkoły, 

jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 



domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

2.3 Rodzic/Prawny opiekun może  wejść na teren szkoły, za zgodą upoważnionego 

pracownika placówki, jeżeli spełnia warunki wymienione w pkt.2.1.po 

wcześniejszym uzgodnieniu spotkania  z nauczycielem lub innym pracownikiem 

szkoły. Spotkania odbywają się w sali nr 11 - biuro na parterze budynku. Osoba z 

zewnątrz poza wymienionymi w pkt.1.4 nie może wejść na wyższe kondygnacje 

budynku. 

2.4 Pracownicy szkoły, uczniowie oraz absolwenci  muszą zostać poinstruowani przez 

odpowiednio:  dyrektora, kierownika gospodarczego lub wychowawcę klasy, że w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni, zgodnie z poniższą 

procedurą, przychodzić do pracy lub do szkoły. Powinni pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2.5 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. 

 

 

3. Zalecane zachowania na terenie szkoły. 

 

3.1 Wszystkie osoby niewymienione w pkt. 1 wchodzące na teren budynku szkoły 

muszą mieć zasłonięte usta i nos. 

3.2 Wejście do budynku  szkoły jest możliwe przez wejście główne, które na 

przerwach do godz.9.50 będzie stale otwarte by uniknąć dotykania klamek. W 

czasie lekcji wejścia do szkoły są zamknięte. Należy użyć dzwonka i poczekać na 

otwarcie przez woźnego zamka elektronicznego. 

3.3 Wyjście ze szkoły dla uczniów jest możliwe wyłącznie przez patio szkolne. 

3.4 Zaraz po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną obok dozownika z płynem. 

3.5 Należy zachowywać  bezpieczną odległość od innych osób. 

3.6 Nie należy dotykać rękami okolic twarzy, nosa i oczu. 



3.7 Uczniowie, nauczyciele oraz  pracownicy administracji i obsługi w holu, na 

korytarzach, klatkach schodowych,  mają obowiązek zasłaniania  ust i nosa. 

Dyrektor biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną może zarządzić inaczej. 

3.8 Tylko zaświadczenie lekarskie zwalnia z obowiązku noszenia maseczki. 

3.9 Nie wolno używać telefonów komórkowych w salach lekcyjnych chyba, że ze 

względu na organizację zajęć nauczyciel wyrazi na to zgodę. 

3.10 Uczniowie  mogą korzystać tylko  i wyłącznie z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijek, ołówków, cyrkli i kalkulatorów, podręczników itp. 

3.11 Korzystając z toalet należy pamiętać o zachowaniu odległości oraz 

o umyciu  i zdezynfekowaniu rąk zgodnie z instrukcjami umieszczonymi obok 

dozowników. 

3.12 W toaletach może jednocześnie przebywać liczba osób wskazana w informacji 

wywieszonej na drzwiach toalety  

3.13 W okresie zagrożenia epidemicznego zakazuję się korzystania z leżaków. 

 

 

4. Organizacja pracy szkoły 

 

4.1 Lekcje, zajęcia dodatkowe i konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramami 

ustalonymi   przez dyrekcje szkoły. 

4.2 Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora 

CKE. 

4.3 Podczas wchodzenia  do każdej sali należy zdezynfekować ręce. 

4.4 W miarę możliwości drzwi do wszystkich sal powinny być otwarte w czasie lekcji 

i przerw. 

4.5 Sale, w których odbywają się zajęcia/konsultacje/ egzaminy powinny być wietrzone 

po każdej godzinie lekcyjnej. 

4.6 Sale, ławki, krzesła są dezynfekowane przez personel sprzątający zgodnie 

z harmonogramem po zakończeniu zajęć a klamki, włączniki/wyłączniki światła 

oraz inne używane urządzenia są myte 

4.7 i dezynfekowane po każdych zajęciach. 

4.8 W pracowniach informatycznych po zakończeniu zajęć z daną grupą nauczyciel 

nadzoruje odkażanie wykorzystanego sprzętu i ławek przez uczniów poprzez 



przetarcie klawiatury, myszki i stolika ściereczką z płynem dezynfekcyjnym. W 

tym celu otrzymuje odpowiednie środki techniczne. 

4.9 Nauczyciele prowadzący dwie lub więcej lekcji w jednej klasie /oddziale/ mogą 

robić przerwy co 30 minut lub w innym czasie wynikającym z organizacji lekcji. 

4.10 Prace pisemne uczniów należy poprawiać po 48 godzinach od złożenia ich przez 

uczniów. Prace te należy przechowywać w bezpieczny sposób. W związku z tym 

wydłuża się czas przewidziany przez Statut szkoły na sprawdzenie prac pisemnych. 

4.11 W czasie lekcji należy unikać przemieszczania się uczniów i nauczyciela po sali 

lekcyjnej. 

4.12 Obowiązuje zakaz korzystania z pomocy dydaktycznych, których nie można na 

bieżąco dezynfekować. (m.in.  książek, atlasów,  kserowanych pomocy 

nauczyciela, słuchawek itp.) 

4.13 Na lekcjach wychowania fizycznego należy unikać dyscyplin kontaktowych 

a zajęcia organizować w miarę możliwości na wolnym powietrzu. 

4.14 Personel sprzątający na bieżąco  utrzymuje czystość korytarzy i toalet. 

4.15 Osoby sprzątające i dezynfekujące pomieszczenia szkoły muszą wykonywać 

wszystkie prace w rękawiczkach ochronnych i przy zasłoniętych ustach i nosie oraz 

przy zachowaniu szczególnej ostrożności podczas używania środków ochronnych 

w rozpylaczach. 

4.16 Biblioteka szkoły pracuje wg odrębnych procedur. 

4.17 Do sekretariatu szkoły należy wchodzić pojedynczo. Wcześniej należy 

zdezynfekować ręce. Należy mieć zasłonięte usta i nos. 

4.18 Sala numer 11 - biuro zostaje wyznaczona jako izolatorium. Jest wyposażona 

w niezbędne środki higieniczno-sanitarne oraz środki ochrony osobistej. 

4.19 Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników 

obsługi w tym do portierni. 

4.20 W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą swoje rzeczy osobiste 

przechowywać,  za zgodą woźnego, w szafkach przy bibliotece. 

4.21 Procedury dotyczące zachowania się podczas przebywania w budynku szkoły 

zostają umieszone na stronie internetowej szkoły, przy wejściu do szkoły oraz 

w każdej sali, w której odbywają się zajęcia/konsultacje/egzaminy. 

4.22 Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do służb 

ratunkowych są umieszczone na stronie internetowej szkoły, przy wejściu do 

szkoły, oraz przy sekretariacie szkoły. 



 

 

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

5.1 W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u osoby przebywającej  w 

szkole należy natychmiast odizolować tę osobę od pozostałych i umieścić w 

izolatorium w sali nr 11 - biuro pod opieką pielęgniarki szkolnej, a gdy tej nie ma w 

szkole wyznaczonego przez pełniącego dyżur wicedyrektora pracownika. Fakt ten 

pielęgniarka odnotowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji. 

5.2 Należy natychmiast poinformować dyrektora szkoły, który kontaktuje się z 

najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną i służbami medycznymi. Dalsze 

postępowanie zależy od ustaleń inspektora stacji sanitarno-epidemiologicznej i 

służb medycznych 

5.3 W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem jest uczeń, należy 

bezzwłocznie powiadomić rodziców ucznia o tym fakcie. 

5.4 Należy podać inspektorowi stacji sanitarno-epidemiologicznej dane wszystkich 

osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Dalsze 

postępowanie jest uzależnione od ustaleń inspektora stacji sanitarno 

epidemiologicznej i służb medycznych. 

5.5 Wszystkie pomieszczenia, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

koronawirusem są wyłączone z użytkowania na 48 godzin. Wszystkie 

pomieszczenia i sprzęty podlegają dezynfekcji. 

5.6 Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

i Organu prowadzącego podejmuje decyzje o zmianie organizacji pracy szkoły 

w związku z podejrzeniem zakażenia koronowirusem. 

 

 

6. Podstawowe środki ochronne 

6.1 Zobowiązuje się wszystkich pracowników i uczniów do przestrzegania 

podstawowych zasad profilaktyki, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka 

zakażenia: 

6.1.1 Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach 

szkolnych oraz klasach. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, 

a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie 

alkoholu (min. 60 %). 



6.1.2 Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

6.1.3 Zachowywania bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m odległości od innych 

osób. 

6.1.4 Unikanie dotykania oczu, nosa i ust, ponieważ dłonie dotykają wielu 

powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub 

ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa  

z powierzchni na siebie. 

6.1.5  Dbanie o odporność, wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne 

odżywianie. 

 

Załącznik nr 1. Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka. 

 

 

 

Poznań 31 sierpnia 2020r. 

 


