
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Wielozawodowego 

Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze  

 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,  

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych              

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). 

3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374). 

4. art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). 

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie            

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na 

podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                  

i zwalczaniem COVID-19 - na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na 

podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910). 

8. Na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

obowiązujących od 1 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-

2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Wielozawodowego 

Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze, w trakcie prowadzonych w niej zajęć 

wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.  

2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego 

z zakażeniem. 

3. Od roku szkolnego 2020/2021 w zależności od sytuacji epidemiologicznej, po uzgodnieniu  

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym, obowiązywać 

będą trzy warianty kształcenia, zgodnie z rozporządzeniami MEN:  

a) stacjonarny 

b) hybrydowy 

c) zdalny. 

4. Procedury mogą zostać uzupełnione o dodatkowe wytyczne w razie potrzeb lub jeśli szkoła 

znajdzie się w żółtej lub czerwonej strefie. 

 

§ 2  

Organizacja zajęć w szkole i placówce 

 

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 lub w izolacji. 

2. 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.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły 

mają obowiązek dezynfekcji rąk. 

4. Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zachowania dystansu 1,5 m. 



5. Wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, 

szatnia, toalety) dla uczniów oraz pracowników szkoły. 

6. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów 

choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny 

poinformować wychowawcę klasy. 

7. W miarę możliwości ograniczamy 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. 

8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.  

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia                           

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatorium), zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

11. 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. 

12. 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 (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem                                             

i dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  



18. 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.  

19. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie zawodowe będą czyszczone lub dezynfekowane.  

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

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

oraz nauczycielami. 

22. Będą ustalone  zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, 

uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

§ 3  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. 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. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza                   

i po skorzystaniu z toalety. 

4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek                                  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegane będą zalecenia producenta znajdujące 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. 



6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

7. Przy wejściu głównym jest umieszczony kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

8. Na bieżąco dbać należy o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

§ 4 

 

Wytyczne dla uczniów 

 

1. Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się 

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,  zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej wychowawcy 

klasy. 

2. Zabieraj do szkoły własne przybory. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych 

uczniów. 

3. Zachowuj dystans społeczny. 

4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

5. Poddaj się pomiarowi temperatury. 

6. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na 

powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

8. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,   w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

9. Jeżeli chcesz korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 

zasadami jej użytkowani. 

 

 

§ 5 

Wytyczne dla nauczycieli i pracowników szkoły 

 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia 

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze w szkole lub w szkole oraz zdalnie lub tylko 



zdalnie w zależności od sytuacji pandemicznej. 

2. Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w formie pracy stacjonarnej, 

hybrydowej lub zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. 

3. Podstawowa forma pracy z uczniami na terenie szkoły to zajęcie dydaktyczno – 

wychowawczo - opiekuńcze. 

4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony 

przez dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do zapoznania i wyjaśnienia uczniom procedur 

bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19. 

6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów które można dezynfekować, 

umyć, a wykorzystane do zajęć np. przybory sportowe powinny być systematycznie 

dezynfekowane. 

7. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia i dezynfekcji rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły oraz przy wejściu do sali lekcyjnej. 

8. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  i  dołożyć 

wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem 

 Covid 19. 

9. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki),                    

w ogólnodostępnej przestrzeni oraz bezpośrednich kontaktach z uczniami, rodzicami                 

i innymi pracownikami są zobowiązani do korzystania z nich na bieżąco. 

10. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły                             

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników  

w zakresie szerzenia się Covid-19. 

11. Zaleca się: utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, sal, szatni, 

korytarzy)- mycie dwa razy dziennie lub częściej w razie potrzeby. dezynfekcja powierzchni 

dotykowych: poręcze , klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby, dezynfekcja 

sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy, krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz 

w razie potrzeby, np. przed wejściem do sali nowej grupy użytkowników, dezynfekcja toalet- 

2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby. 

12. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego  

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

13. Do obowiązku personelu obsługi należy także: sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji 

rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz  w użytkowanych salach  

i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, wymiana worków w koszach na śmieci, 



opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja. 

14. Zaleca się bieżące zapoznawanie się z  informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl. 

 

 

§ 6 

 

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia lub pracownika 

szkoły przebywającego na terenie szkoły 

 

1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 przebywając 

na terenie szkoły powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym 

dyrektora szkoły. 

2. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien 

zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniowi (powiadomienie z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniem). Jeżeli  

u pracownika podejrzewa się wystąpienie objawów należy odsunąć go od wykonywania 

obowiązków. 

3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno- 

epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest 

on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych osób na teren szkoły. 

Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji o kolejnych 

działaniach od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub 

sanitarny). 

6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 

możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Obszar, w którym poruszał się  

i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel 

powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej,  

a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem minimum 

2 m odległości od innych osób. 



8. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu 

postępowania. 

9. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę  

nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując 

jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19. 

10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

11. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 
 

 
§ 7 

 Postępowanie w przypadku strefy żółtej lub czerwonej 

 

1. W przypadku gdy szkoła znajduje się w strefie żółtej lub czerwonej dyrektor placówki może 

dodatkowo: 

✓ ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut); 

✓  ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę); 

✓ ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach 

wydzielonych; 

✓ wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych 

szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia); 

✓ wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych;  

✓ w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między 

uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;  

✓ wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, 

korytarz); 

✓ wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. 

wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej 

sali); 

✓ mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do 

szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje 

pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej; 



✓ w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika 

należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

✓  jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej - należy (powiadomić 

rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć                        

o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; 

✓  jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C - 

należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania 

dziecka ze szkoły; 

✓ wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 

✓ zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 

przestrzeni terenu szkoły; 

✓  w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców        o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ 

po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 

§ 8 

Informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych uczniów i ich rodziców  

oraz pracowników 

 

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane 

w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż: 

dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów  

w  szkole, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz pracowników szkoły w okresie 

epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (dane 

osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 

podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa 

w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Oświęcimiu, 

a. dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły, 

b. podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 



powierzonej Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie 

bezpiecznego pobytu uczniów, rodziców i pracowników w szkole w okresie 

epidemii COVID -19). 

 

 

§ 9 

Pozostałe regulacje 

 

1.  Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19  

w Wielozawodowym Zespole Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze,  

są umieszczone na  stronie dziennika elektronicznego, a także wywieszone są na tablicy 

ogłoszeń szkoły oraz w pokoju nauczycielskim. 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego oraz służb medycznych. 

3. Zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie 

koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się nauczycieli, pracowników administracji  

i obsługi szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci, a także pełnoletnich uczniów. 

5. Powyższe regulacje dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 mogą ulec 

zmianom w zależności od bieżących wytycznych GIS, MZ, MEN. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

1. Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna ucznia na pomiar temperatury. 


