
 
Kraków, 1 września 2020 r. 

 

 

Zarządzenie nr 5/2020 

 

Procedura bezpieczeństwa dla uczniów podczas 

pobytu w szkole, w czasie trwania epidemii SARS- 

CoV-2. 
 

Cel: określenie zasad zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w 

szkole. 

 

 Zakres procedury: teren szkoły. 

  

Osoby odpowiedzialne: dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły.  

 

Postanowienia ogólne: 

1. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy- bez objawów choroby zakaźnej.  

 

2. Do szkoły nie przychodzi uczeń którego członkowie rodziny objęci są kwarantanną. 

 

3. Po wejściu do budynku szkolnego obowiązuje dezynfekcja dłoni. 

 

4. Podczas przemieszczania po korytarzach należy zakładać maseczkę lub przyłbicę.  

 

5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i 

kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

 

6. Obowiązuje zachowanie  dystans społecznego  - minimum 1,5 metra. 

 

7.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku 

szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi. 

 

8.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

 

9.Każda sala jest wietrzona  po każdej lekcji.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia: 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.  

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  



3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.  

4. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym 

wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu 

odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej.  

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

bezzwłocznego poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.  

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w Krakowie  o podejrzeniu zakażenia ucznia.  

7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego stwierdzono zakażenie są informowani o 

zaistniałej sytuacji 


