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PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO W ZSBC - aktualizacja 

 

  
1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA UCZNIÓW SZKOŁY 

  

1.1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej. 

1.2. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych bez zgody dyrektora szkoły.  

1.3. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

1.4. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: 

- częste mycie rąk,  

- ochrona podczas kichania i kaszlu,  

- unikania dotykania oczu, nosa, ust, 

- spożywanie posiłków w miejscach do tego przeznaczonych. 

1.5. Każdy uczeń po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności zobowiązany jest do umycia rąk według wywieszonych w toaletach 

instrukcjach, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła. 

1.6. Uczeń musi stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej 

wyrzuć chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i ciepłej wody lub zdezynfekować je dostępnymi w placówce środkami  

na bazie alkoholu (min. 60 %). 

1.7. W czasie przerw zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu w obrębie placówki.  

1.8. Uczeń nie powinien: 

- dzielić się napojami i picia z tej samej butelki, 

- dzielić się zaczętym jedzeniem,  

- nie powinien częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka) 

- nie powinien podczas spożywania korzystać ze wspólnych kubków, sztućców, talerzy, itp. 

1.9. W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza ten fakt nauczycielowi prowadzącymi zajęcia lub w czasie przerwy 

nauczycielowi dyżurującemu a ten niezwłocznie powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.  

Uczeń wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły przechodzi do pomieszczenia nr 129 (izolatorium). Wyznaczona osoba 

telefonicznie, niezwłocznie powiadamia, informując rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

W przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą rodziców może mieć zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. 

Izolacja ucznia - uczeń i osoba wyznaczona OBOWIĄZKOWO mają założone maseczki na nos i usta i zachowany jest dystans 2m  

                           od innych osób.  

 

 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW  

  
     2.1. Rodzice /opiekunowie prawni wchodząc na teren szkoły powinni przestrzegać zasad związanych z „Procedurą Bezpieczeństwa 

           Zdrowotnego” obowiązującej w Zespole Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach. 

  2.2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej. 

     2.3. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby, które wchodzą do szkoły w pierwszej kolejności zobowiązane są do dezynfekcji rąk. 

2.4. Podczas kichania i kaszlu, należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza  

       i umyć ręce używając mydła i ciepłej wody lub zdezynfekować je dostępnymi w placówce środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2.4. W momencie złego samopoczucia w szkole uczeń natychmiast zgłasza ten fakt nauczycielowi prowadzącymi zajęcia lub w czasie 

        przerw nauczycielowi dyżurującemu a ten niezwłocznie powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.   

Uczeń pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły przechodzi do pomieszczenia nr 129 (izolatorium) w budynku szkoły 

Bojkowska 16. Wyznaczona osoba telefonicznie, niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic ucznia niepełnoletniego może wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 

2.5. Jeśli dziecko ma gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, wskazane jest zasięgnąć pomocy lekarza opieki medycznej.  

  

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA NAUCZYCIELI SZKOŁY  

  
3.1. Do pracy może przychodzić jedynie osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej 

3.2. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:  

        - częste mycie rąk, 

        - ochrona podczas kichania i kaszlu, 

        - unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

3.3. Pracownik po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności zobowiązany jest do dezynfekcji lub umycia rąk według wywieszonych  

      w toaletach instrukcjach, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła. 

3.4. Podczas kichania i kaszlu, należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza  

       i umyć ręce używając mydła i ciepłej wody lub zdezynfekować je dostępnymi w placówce środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 
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3.5. Wychowawcy klas zapoznają uczniów z aktualizacją „Procedury Zachowania Bezpieczeństwa Zdrowotnego” obowiązującą w szkole. 

       Informację o przeprowadzonym szkoleniu uczniów wychowawcy wpisują do dziennika szkolnego.  

3.6. Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sal zajęć, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć 

        i podczas przerwy, a także przed rozpoczęciem zajęć. 

3.7. Braku środka do dezynfekcji w pojemniku nauczyciel obowiązany jest bezzwłocznie zgłosić fakt kierownikowi gospodarczemu  

       lub pracownikowi obsługi.  

3.8. Zaleca się aby uczniowie spędzali przerwy na świeżym powietrzu w obrębie placówki.  

3.9. Nauczyciel prowadzący zajęcia w blokach przedmiotowych sam ustala przerwy w zajęciach, uwzględniając przy tym jak najmniejszą 

       liczbę uczniów na korytarzach szkoły. 

3.10. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, 

        przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.   

        3.11. Wszyscy nauczyciele obowiązkowo prowadzą zajęcia w wyznaczonych salach, zgodnych z planem lekcji, zamiana sal może nastąpić 

                jedynie za zgodą dyrektora szkoły.     

3.12. Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się  

         z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  

        3.13. 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 medyczną. 

3.14. W przypadku uzyskania informacji od ucznia o jego złym samopoczuciu nauczyciel natychmiast zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły 

(zakłada maseczkę i dopilnowuje aby uczeń również miał założoną) i przekazuje ucznia osobie upoważnionej przez dyrektora w celu 

izolacji ucznia. 

        Uczeń wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły przechodzi do pomieszczenia nr 129 „SZOK”  Tam za zgodą rodziców 

       /opiekunów prawnych w przypadku ucznia niepełnoletniego ma mierzoną temperaturę ciała, termometrem bezdotykowym. 

        Izolacja ucznia-  uczeń i osoba wyznaczona OBOWIĄZKOWO mają założone maseczki na nos i usta i zachowany jest dystans 2m  

                                 od innych osób. Wyznaczona osoba telefonicznie niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych  

                                 o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH  

 
4.1. Do pracy może przychodzić jedynie osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej 

4.2.  W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:  

        - częste mycie rąk, 

        - ochrona podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –  

                                                                    jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i wody  

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

        - unikanie dotykania oczu, nosa i ust- 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. 

4.3. Pracownik po przyjściu do pracy w pierwszej kolejności zobowiązany jest do dezynfekcji lub umycia rąk według wywieszonych  

      w toaletach instrukcjach, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła. 

4.4 Pracownik organizuje i koordynuje pracę umożliwiając zachowanie właściwego dystansu między osobami przebywającymi na terenie 

  szkoły. 

      4.5. Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca ma obowiązek przed dezynfekcją powierzchni, ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

  znajdujących 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. 

4.6. Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca ma obowiązek na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych,  

w tym ich czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

4.7. Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym działaniu dezynfekcyjnym umyć ręce według 

 wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy 

  ręcznik.  

   4.8. Kierownik gospodarczy szkoły, codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnienie utrzymywania w czystości 

sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników. 

   4.9. Kierownik gospodarczy szkoły regularnie monitoruje opróżnianie i czyszczenie koszy na odpady. 

4.10.  Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować  

się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

       4.11. 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 medyczną. 

               Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami choroby zakaźnej należy bezzwłocznie poddać gruntownemu 

               sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze) 

 4.12. W przypadku uzyskania informacji od ucznia o jego złym samopoczuciu natychmiast zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły (zakłada 

maseczkę i dopilnowuje aby uczeń również miał założoną) i przekazuje ucznia osobie upoważnionej przez dyrektora w celu izolacji 

ucznia. 

       Uczeń wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły przechodzi do pomieszczenia nr 129 „SZOK” (izolatorium).  

      Izolacja ucznia-  uczeń i osoba wyznaczona OBOWIĄZKOWO mają założone maseczki na nos i usta i zachowany jest dystans 2m  

                                  od innych osób. 

      Wyznaczona osoba telefonicznie niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia 

      ze szkoły. Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych w przypadku ucznia niepełnoletniego może mieć zmierzoną temperaturę ciała, 

      termometrem bezdotykowym. 

 


