
 

 

 

PROCEDURA W ZESPOLE SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH                                                           

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W ŁOMŻY DOTYCZĄCA 

ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 

1389), 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 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 (Dz. U. poz. 1394) 

3. Wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia 

i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020r 

 

 

Zatwierdzono do realizacji 27 sierpnia 2020r.  



 

I. Organizacja zajęć w Zespole Szkół Weterynaryjnych i 

Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży 

 

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. Przy wejściu głównym do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby 

wchodzące do budynku szkoły powinny skorzystać ze środka do dezynfekcji rąk.  

3. W miarę możliwości ograniczone zostaje do niezbędnego minimum przebywanie  

w szkole osób z zewnątrz. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz wpisanie się do rejestru osób 

odwiedzających szkołę. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych 

obszarach tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych.  

4. W szkole zapewniona jest szybka i skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia – 

kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (kontakt telefoniczny,  

e-mailowy – wychowawcy klas).  

5. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które będą systematycznie dezynfekowane. 

Przed głównym wejściem do budynku szkoły lub w szatni (zależnie od pogody) będzie 

mierzona temperatura termometrem bezdotykowym przez wyznaczoną przez dyrektora 

szkoły osobę (pracownik obsługi). 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 

odizolowany  

w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium w sali 09), zapewniając mu min. 2 m odległości 

od innych osób, niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie prawni  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

Uczeń oczekuje na transport w izolatorium. 

7. W szkole obowiązuje taka organizacja pracy i jej koordynacja, która umożliwia 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie  

w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły Zajęcia 



wychowania fizycznego powinny odbywać się na boiskach szkolnych oraz na świeżym 

powietrzu. 

8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie zdezynfekować lub umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

9. 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. 

10. Uczeń powinien posiadać przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.   

12. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

14.  W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  

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.   

15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole jest regularnie 

czyszczony lub dezynfekowany.   

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

Ograniczenie to nie dotyczy młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie ucznia powinni zadbać  

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy przynoszonych do szkoły.  

17.  W szkole obowiązują zasady bezpiecznego korzystania z szatni (dozownik środka do 

dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni, dyżury nauczycieli i pracowników obsługi, różne 

godziny przychodzenia uczniów do szkoły).   



18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni zachowywać wskazany 

dystans oraz ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

19. W czasie realizacji zajęć pozalekcyjnych (np. zajęć projektowych, fakultetów, zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacji, zajęć logopedycznych, zajęć sportowych 

itd.) organizowanych w szkole obowiązują odpowiednio zasady jak w przypadku 

organizacji zajęć lekcyjnych.  

20.  Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z ustalonymi i upowszechnionymi zasadami 

korzystania z biblioteki szkolnej. Godziny jej pracy uwzględniają konieczny okres 2 dni 

kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

21.  We współpracy z pielęgniarką szkolną opracowane zostały 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.  

22. Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania 

szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane  

w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.   

  

II.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym do budynku szkoły (budynek A i B) umieszczone zostały numery 

telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.   

2. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły, w tym rodzice uczniów powinny 

zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne, powinny mieć zakryte usta i nos 

(maseczka, przyłbica) oraz nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.  

3. W szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.  

4. Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości pracowni, 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 (załącznik nr 1).  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy 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.  

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały informacje z zasadami 

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

dezynfekcji.  

7. Personel sprzątający na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 

ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.   

8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych zapewnione są zgodne z zaleceniami GIS pojemniki do ich wyrzucania.  

  

III.  Pracownia gastronomiczna  

 

1. Przy organizacji zajęć praktycznych na kierunkach TTŻ, TŻiUG w szkole obok 

warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do 

funkcjonowania  

i przygotowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia uczniów i pracowników. Zachowana jest 

odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca minimum 1,5 m, a jeśli to niemożliwe 

– zapewnione są środki ochrony osobistej. Szczególna uwaga zwrócona jest na 

utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.  

2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami  

w czasie epidemii (pracownia gastronomiczna, sklepik szkolny). Przy zmianowym 

korzystaniu z pracowni gastronomicznej konieczne jest czyszczenie blatów stołów  

i poręczy krzeseł po każdej grupie.   

 

IV.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

        szkoły 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  



2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia (załącznik nr 2) lub  

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, stosowane są w szkole rozwiązania minimalizujące ryzyko 

zakażenia.   

3. W szkole jest wyznaczone i przygotowane (wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych (Izolatorium w sali 09)  

a/ pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem.  

b/ w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną oraz 

poinformować telefonicznie o tym dyrektora szkoły.   

c/ obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

d/ w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje 

się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.  

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, dowozu i opieki do szkoły 

odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

 



 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  

wśród uczniów, ich rodziców i pracowników  

Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Procedura obowiązuje z Zespole szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7  

w Łomży od 1 września 2020r.  

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów i pracowników 

Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży oraz innych 

osób przebywających na terenie szkoły. 

 

§ 2 Sposób organizowania zajęć 

1. Uczniowie przed każdorazowym wejściem do sali powinni umyć lub zdezynfekować 

ręce z zachowaniem określonych przez GIS zasad. 

2. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez młodzież, 

jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. 

3. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie szkoły – boiska szkolne, ogród 

szkolny. Zabrania się korzystania z boisk szkolnych przez osoby trzecie. 

4. Sale, w których organizowane są zajęcia powinny być wietrzone przez nauczyciela 

sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę. 

 

§ 3 Wejście i opuszczenie budynku szkoły 

 



1. Wchodząc do szkoły, uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do 

dezynfekcji znajduje się w szatni). Uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły przychodzący 

do szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. 

2. Uczniowie (np. z niepełnosprawnościami) są przyprowadzani oraz odbierani wyłącznie 

przez osoby zdrowe. 

3. Przed wejściem do szkoły / szatni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy będą badać 

temperaturę uczniów i nauczycieli z użyciem bezdotykowego termometru. Przy 

stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 37 
0 

C uczeń / nauczyciel nie będzie 

mógł uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury 

będzie dokonywany trzykrotnie). 

4. W przypadku stwierdzenia u ucznia jakichkolwiek objawów chorobowych, zostanie on 

umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu (izolatorium), a rodzice / opiekunowie prawni 

ucznia zostaną wezwani do natychmiastowego odebrania go ze szkoły. 

5. Zabrania się przychodzenia do szkoły ucznia, u którego w rodzinie któryś  

z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

6. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

7. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. 

 

§ 4 Czynności higieniczno-sanitarne 

1. Przy głównym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego 

obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje 

się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem  

i uzupełniania go w razie potrzeby. 

2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości 

zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek  

i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich 

zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie 

prac porządkowych na dany dzień. 

3. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 



4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się informacje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

5. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć, wykonywać czynności 

pracowniczych i zobowiązani są skorzystania z konsultacji medycznej. 

 

§ 5 Kontakt z osobami trzecimi 

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły 

powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania 

rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć 

bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.  

W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać 

dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

§ 6 Biblioteka  

 

1. Przy wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce, a w bibliotece zachować 

dystans społeczny i mieć zasłonięte usta i nos. 

2. W wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie trzy osoby. 

3. W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek. Książki podaje wyłącznie 

bibliotekarz.   

4. Zwrócone książki będą podlegały dwudniowej kwarantannie. 

 

§ 7 Postępowanie na wypadek podejrzenia  

wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 

 

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone do odizolowania osoby, u której 

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako 

„izolatorium – sala nr 9”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej 

oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do niego mają wyłącznie pracownicy szkoły. 



2. Po każdym skorzystaniu z pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u 

którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, powinno ono zostać 

zdezynfekowane przez pracowników obsługi przy zastosowaniu środków ochrony 

osobistej. 

3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 

powinien niezwłocznie udać się do izolatorium, informując jednocześnie o tym 

dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem 

się do izolatorium, powinien on zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom. 

4. Uczeń, w przypadku którego stwierdzono objawy chorobowe, powinien być 

umieszczony w izolatorium. Pracownik szkoły telefonicznie powinien skontaktować 

się z rodzicem bądź opiekunem prawnym ucznia i ustalić sposób odebrania dziecka ze 

szkoły. 

5. W izolatorium uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga lub innego 

pracownika wskazanego przez  dyrektora szkoły. Należy zmierzyć mu temperaturę, a 

w przypadku, gdy ta wynosi 38° C lub wyżej, rodzicom/opiekunom prawnym 

odbierającym ucznia przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej 

i poinformowania dyrektora o wyniku badania. 

6. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-

19 pracownik obsługi, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, powinien 

przeprowadzić dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. 

§ 8 Pozostałe regulacje 

1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą 

przekazywane rodzicom za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły. 

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

epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się uczniów, pracowników szkoły oraz 

rodziców/ opiekunów prawnych uczniów. 

 

 

 



 

 

 

 


