
Wytyczne epidemiczne  

dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie 

dotyczące Organizacji zajęć w szkole od 1 września  2020 r. 

(opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ, i GIS) 

 

• 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.  

• 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.  

• Przed wejściem do budynku szkoły każdy wchodzący ma obowiązek 

dezynfekowania rąk. 

• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły (hall na parterze), zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. 

stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

• Dyrektor szkoły ograniczy 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. 

• Nauczyciele i pracownicy szkoły będą obowiązani zachowywać dystans 

w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosować osłony ust i nosa 

(pokój nauczycielski, korytarz, szatnia). 

• Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji 

z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość.  

 Szkoła zobowiązuje się do posiadania termometru bezdotykowego (co 

najmniej 1 termometr dla szkoły). 

 W przypadku gdy zaobserwuje się u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 



kaszel, nauczyciel w porozumieniu z pielęgniarką odizoluje ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 

min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( rodzic 

odbiera dziecko własnym transportem). 

 Zmieni się organizacja pracy szkoły (np. różne godziny przychodzenia 

do szkoły, przerw, zajęć na boisku, zmiany pomieszczeń). Te zmiany 

zostaną przekazane w osobnym dokumencie. 

• Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują ogólne 

zasady higieny. 

• Sale lekcyjne i terapeutyczne, korytarze będą wietrzone raz na godzinę 

lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

 Na każdej przerwie personel techniczny będzie dezynfekował klamki, 

ławki, krzesła, łazienki itp. 

• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w klasie/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.  

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we 

własnej szafce. 

• Podczas zajęć w-f zakazuje się gier i ćwiczeń kontaktowych. 

• Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły są zobowiązane do 

dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa oraz przebywania w strefie 

wyznaczonej przez dyrektora szkoły. 

 W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania 

na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie 

koronawirusem, nauczyciel będzie odsunięty od pracy i odesłany 

(własnym transportem) do domu. Zostaną powiadomione również 

odpowiednie służby i rodzice. 

• Szkoła zapewnia dzieciom i młodzieży, bezpłatnego dowóz do 

przedszkola, szkoły, który odbywa się na zasadach obowiązujących 

w transporcie publicznym. 

• Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, 

maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy 

osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych 

zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo 

głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub 

nosa. 



posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna 

jest dezynfekcja po każdym użyciu 

 


