
Zarządzenie  

dyrektora Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku 

z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu 

epidemii” 

 

 

Działając na podstawie: .  

 wytycznych, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 

roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz.59,oraz z 2020 r. 

poz.322,374, 567 i 1337), 

 rekomendacji MEN i GIS dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadzam „Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”, które 

stanowią załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII 

 

§ 1. 

1. „Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”, zwane w dalszej 

części „Procedurami”, określają zasady wstępu, stosowane środki ochrony, dodatkowe 

obowiązki pracowników oraz zasady postępowania w przypadku manifestowania 

niepokojących objawów choroby przez osobę przebywającą w Zespole Szkolno-

Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku. 

2. Ilekroć w „Procedurach” jest mowa o: 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego 

Szkoła Życia w Rybniku lub osobę zastępującą, 

2) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia  

w Rybniku. 

 

§ 2. 

Dyrektor organizuje funkcjonowanie Zespołu zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i jeżeli to konieczne, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku, w szczególności w zakresie: 

1) ustalenia liczby dzieci mogących jednocześnie przebywać w budynku, 

2) przygotowania poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, placu zabaw i obejścia, 

3) ustalenia zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, placu zabaw,  

4) ustalenia zasad korzystania z szatni, 

5) przydziału nauczycielowi dziecka lub grupy dzieci, 

6) przydziału nauczycielowi albo dziecku lub grupie dzieci poszczególnych pomieszczeń  

i sal lekcyjnych, 

7) ustalenia harmonogramu korzystania z części wspólnych wewnątrz budynku, sali 

gimnastycznej, świetlicy, placu zabaw,  

8) ustalenia harmonogramu przerw, 

9) ustalenia zasad organizowania żywienia, 

10) ustalenia obowiązków ucznia, 

11) przygotowania izolatorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. 



1. Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Do budynku nie może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Osoby czekające na wejście do Zespołu zachowują odpowiedni odstęp(co najmniej 1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos. 

4. Na teren Zespołu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całego Zespołu wszystkich pracowników. Obowiązek ten 

nie dotyczy dzieci/wychowanków. 

5. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, musi zostać 

zachowany od takich osób odpowiedni odstęp co najmniej 1,5 m. 

6. Pomiaru temperatury ciała pracownikom i uczniom oraz nadzór nad dezynfekcją rąk 

dokonuje pielęgniarka szkolna i inna osoba wyznaczona. Odmówi ona wstępu poza 

wyznaczoną strefę przebywania pracownikowi, u którego pomiar temperatury 

termometrem bezdotykowym wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC 

oraz poinformuje o konieczności skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym u ucznia wynosi 38oC lub wyżej- 

powiadomi rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły 

i przypomni  o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

7. Osoba wyznaczona odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania osobie, która 

nie przeprowadzi dezynfekcji rąk, chyba, że jest to niewskazane ze względów 

zdrowotnych. W takim przypadku zaopatrzy osobę zamierzającą wejść poza wyznaczoną 

strefę przebywania w jednorazowe rękawiczki ochronne, nakaże przeprowadzenie 

dezynfekcji rąk i dopiero po jej przeprowadzeniu przepuści poza wyznaczoną strefę 

przebywania. 

8. Wejście do budynku rodziców i osób z zewnątrz poza strefę przebywania możliwe jest po 

wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową, wpisaniu się do księgi 

gości na portierni, przeprowadzeniu dezynfekcji rąk i zastosowaniu środków ochrony 

osobistej-maseczka lub przyłbica. 

9. Wejście do budynku możliwe jest tylko przez wejście główne. 

 

§ 4. 

Dodatkowe oznakowanie budynku i pomieszczeń: 

1) przy wejściu do budynku znajdują się informacje: 

 dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu, 

 zawierające adres i numer telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Rybniku, 

 zawierające adres i numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 



 zawierające numery telefonów służb medycznych, 

 zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa , 

2) przy wejściu do budynku znajduje się informacja o wstępie tylko dla osoby zdrowej, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

3) przy wejściu do budynku znajduje się informacja o zakazie wstępu dla osoby, która 

przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, 

4) przy wejściu do budynku znajduje się informacja o wstępie tylko dla osoby 

 z zakrytymi ustami i nosem, 

5) przy wejściu do budynku znajduje się informacja o konieczności zachowania dystansu 

społecznego oraz zakrywania ust i nosa przez osoby oczekujące na wejście do budynku, 

6) przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązkowym pomiarze 

temperatury dla pracowników i uczniów , 

7) przy wejściu do budynku znajduje się informację o konieczności dezynfekcji rąk, 

8) przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk znajduje się informacja na temat 

prawidłowej dezynfekcji rąk, 

9) koniec strefy przebywania oznaczona jest w następujący sposób: STOP! Zakaz wstępu!, 

10) pomieszczenie wyznaczone do wyizolowania osoby, u której zdiagnozowano objawy 

chorobowe, oznaczone jest w następujący sposób: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium, 

11) kosze na śmieci przeznaczone na zużyte środki ochrony indywidualnej oznaczone są 

symbolem X, 

12) w każdym pomieszczeniu  higienicznym  wywieszony jest plakat z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, 

13) wyłączone z użytkowania urządzenia zabawowe, itp. znajdujące się wewnątrz i na 

zewnątrz budynku są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją  

      o zakazie użytkowania. 

 

§ 5. 

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1) przy wejściu do budynku umieszczony jest dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk 

(środek na bazie alkoholu, min. 60 %), 

2) dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdym pomieszczeniu lub sali 

lekcyjnej, 

3) należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do budynku, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza oraz po skorzystaniu z toalety, 

4)  nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi, ze szczególnym   uwzględnieniem 

      utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń higienicznych, ciągów 

    komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni 

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

       klawiatur,włączników itp.) przejmuje personel sprzątający, pomoce nauczyciela 



       i oddziałowe oraz    konserwator z zastosowaniem wpisów do rejestrów  

      prac  porządkowych, 

5) przeprowadzane dezynfekcje odbywają się wg. ścisłych zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji,a także czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji, 

6) bieżąca dezynfekcja toalet odbywa się co najmniej 2 razy dziennie. 

 

§ 6. 

Dodatkowe obowiązki pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska: 

1) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pozostawanie 

w miejscu zamieszkania i telefoniczne zawiadomienie o tym fakcie dyrektora, 

2) zachowywanie w miarę możliwości dystansu społecznego w każdej przestrzeni Zespołu 

wynoszącego co najmniej 1,5 m, 

3) częste i regularne mycie rąk, zwłaszcza po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami 

lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej, 

4) zwiększenie profilaktyki zdrowotnej ( ograniczenie noszenia biżuterii poniżej 

łokcia,niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, nieużywanie 

telefonów komórkowych bez uzasadnienia a także przestrzeganie higieny kaszlu i 

oddychania:podczaskaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką), 

5) korzystanie ze środków ochrony indywidualnej- obowiązkowo maseczka lub przyłbica, 

6) wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony indywidualnej wyłącznie do 

specjalnie oznaczonych koszy na śmieci (kosze ze znakiem X), 

7) telefoniczne informowanie dyrektora o zamiarze powrotu do pracy po okresie 

kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, 

8) przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do ucznia używanie odpowiednich 

środków ochrony indywidualnej (jednorazowe rękawiczki ochronne), 

9) bieżące śledzenie informacji na tablicy ogłoszeń dyrektora i sekretariatu, 

10) informowanie dyrektora o wszelkich nietypowych sytuacjach. 

 

§ 7. 

Dodatkowe obowiązki nauczyciela zajęć przedszkolnych: 

1) wyjaśnianie dzieciom na miarę ich możliwości percepcji, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w Zespole i dlaczego zostały wprowadzone, 

2) promowanie zachowań prozdrowotnych, 

3) organizowanie pokazu właściwego mycia rąk, 

4) wietrzenie sal co godzinę, w miarę możliwości wentylacja przez lufciki i uchylone okna na 

bieżąco, 



5) informowanie dzieci o unikaniu dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

6) organizowanie zajęć tylko na terenie Zespołu, obowiązuje zakaz organizowania wyjść, 

wyjazdów grupowych i wycieczek szkolnych poza teren Zespołu , 

7) wyjście poza teren Zespołu w przypadku braku możliwości skorzystania z terenu Zespołu i 

placu zabaw, z wykluczeniem miejsc użyteczności tylko z pojedynczą grupą, 

 z wykluczeniem miejsc użyteczności publicznej tj. sklepy, cukiernie,  osiedlowe place 

zabaw itp., 

8) korzystanie z placu zabaw na terenie Zespołu w miarę możliwości w małych grupach 

 z zachowaniem dystansu społecznego. 

 

§ 8. 

Dodatkowe obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

i zajęcia dydaktyczne: 

1) wyjaśnianie uczniom na miarę ich możliwości percepcji , jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w Zespole i dlaczego zostały wprowadzone, 

2) promowanie zachowań prozdrowotnych, 

3) organizowanie pokazu właściwego mycia i dezynfekcji rąk, 

4) informowanie uczniów o unikaniu dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

5) organizowanie zajęć ograniczających aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami i dbanie o zachowanie w miarę możliwości odpowiedniego dystansu 

społecznego, 

6) zwracanie uwagi, aby w miarę możliwości w  jednej ławce siedział jeden uczeń, 

7) zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, 

8) zwracanie uwagi, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą, 

9) organizowanie przerw dla swojej grupy, nie rzadziej niż co 45 minut, 

10) nadzorowanie swojej grupy w trakcie przerw. 

 

§ 9. 

Dodatkowe obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-

wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

1) wyjaśnianie dzieciom na miarę ich możliwości percepcji, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w Zespole i dlaczego zostały wprowadzone, 

2) promowanie zachowań prozdrowotnych, 

3) organizowanie pokazu właściwego mycia i dezynfekcji rąk, 



4) informowanie dzieci o unikaniu dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

5) dbanie o zachowanie w miarę możliwości odpowiedniego dystansu społecznego, 

6) wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywają uczniowie, przynajmniej raz na godzinę, 

7) dezynfekcja w miarę możliwości pomocy i sprzętów używanych podczas zajęć po każdym 

uczniu, 

8) rekomendowanie u rodziców posiadanie u dzieci obowiązkowych strojów zmiennych na 

zajęcia sportowe, muzyczno-ruchowe i indywidualnych środków higienicznych 

(chusteczki higieniczne suche i nawilżające). 

 

§ 10. 

 

Dodatkowe obowiązki pracowników obsługi: 

1) systematyczna kontrola pomieszczeń, sal lekcyjnych pod kątem zakazu znajdowania się 

przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować 

(pluszowe zabawki, dywany itp.), 

2) czyszczenie lub dezynfekcja przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

3) wykonywanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

4) dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków na 

jadalni ZS nr 3 itp.) odbywa się na bieżąco i nie rzadziej niż 2 razy dziennie, 

5) mycie i dezynfekcja placu zabaw nie rzadziej niż 2 razy dziennie, 

 

§ 11. 

Pracownik / nauczyciel  w kuchni dydaktycznej, osoba podgrzewający posiłek pracuje 

dodatkowo w rękawiczkach ochronnych, a po zakończonej pracy dezynfekuje powierzchnie 

dotykowe, blaty i używany na zajęciach sprzęt.  

§ 12. 

 

W pomieszczeniach kuchni dydaktycznej znajdują się produkty spożywcze i naczynia 

przeznaczone do zajęć dydaktycznych z uczniami- zakaz wnoszenia i pozostawiania tam 

prywatnej żywności.  

§ 13. 

 

Pomieszczeniem socjalnym gdzie znajdować się mogą prywatne produkty żywnościowe  

i naczynia jest zaplecze pokoju nauczycielskiego. Nadzór nad czystością pomieszczenia 

sprawuje personel sprzątający.  

 

 



 

 

§ 14. 

 

Pracownik korzystający ze szkolnego komputera i drukarki zobowiązany jest każdorazowo 

do dezynfekcji klawiatury i myszki przed użyciem.  

 

§ 15. 

 

Biblioteka: 

1) przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do wyraźnie 

oznaczonych skrzyni, pudeł lub na wydzielonych półkach, 

2) odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny, 

3) bibliotekarz bezwzględnie korzysta z rękawiczek ochronnych i po każdym przyjęciu książki 

dezynfekuje blat, na którym leżała, 

4) egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować. 

 

§ 16. 

Żywienie: 

1) z posiłków korzysta się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych  z zachowaniem 

warunków sanitarnych, 

2) obiady w jadalni ZS nr 3 wydawane są zmianowo, indywidualnie , 

3) na jadalni uczniowie siadają do stolików zespołami klasowymi, 

4) po każdym posiłku/po każdej grupie czyszczone lub dezynfekowane są blaty stołów  

i poręcze krzeseł- obowiązek personelu pomocniczego na jadalni, 

5) naczynia i sztućce wielorazowego użytku powinny być myte w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze minimum 60°C i wyparzone gorącą wodą po myciu lub myte 

w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane, 

6) rekomenduję  posiadanie klasowych zestawów naczyń do śniadań, które po użyciu 

powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C 

i wyparzone gorącą wodą po myciu lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i 

wyparzane. 

 

§ 17. 

W przypadku zajęć przeprowadzanych w miejscu zamieszkania ucznia nauczyciel powinien 

przestrzegać odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:11  upewnić się 11 

1) poprosić o przewietrzenie pomieszczenia przed rozpoczęciem zajęć, 

2) zakrywać nos i usta, 

3) korzystać w miarę możliwości z indywidualnych zestawów pomocy dydaktycznych  

i sprzętu do rehabilitacji, 



4) korzystać z płynu dezynfekującego i rękawiczek (podczas rehabilitacji ruchowej) 

5) współpracować z rodzicem ucznia-częsty wywiad na temat aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i najbliższego otoczenia .  

 

 

 

§ 19. 

W przypadku, gdy u ucznia wystąpią niepokojące objawy chorobowe (temperatura 38oC  

i inne) obowiązkowo zawiadamia się rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania 

dziecka ze szkoły i przypomina  o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.  

W przypadku, gdy u pracownika wystąpią niepokojące objawy chorobowe, zaprzestaje 

on wykonywanie pracy, zgłosza sytuację dyrekcji, korzysta z teleporady medycznej 

 i stosuje się do zaleceń lekarza.  

Uczniowie z niepokojącymi objawami choroby przebywają w izolatorium pod opieką 

pielęgniarki szkolnej lub/ i innej osoby zaopatrzonej w środki ochrony osobistej, do czasu 

odebrania ucznia przez rodzica.  

Ponadto:  

1) ustala się listę osób przebywających w tym czasie w obszarze, 

w którym poruszała się i przebywała taka osoba, 

2) obszar, w którym poruszała się i przebywała taka osoba, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe. 

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Zespołu stosuje się 

zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

§ 20. 

 

1. Nadzór nad realizacją „Procedury” sprawuje dyrektor. 

2. Pracownicy Zespołu poświadczają własnoręcznym podpisem zapoznanie się  

z zarządzeniem i zawartą w nim procedurą.  

 

 

 

 

 

 

 


