
 

 
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA 

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH 

W GLIWICACH 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM 

 
Ogólne zasady:  

+ Szczepienie  rekomendowane dla pracowników oraz uczniów w okre-
ślonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub de-
zynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas 
kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 
dystansu.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne 
od zajęć. 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników i ich najbliższych rekomendowane 
jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i prze-
noszeniem COVID-19. 

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów 
ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondy-
cję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, 
który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego młodzieży, 
przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji 
i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ra-
mach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań. 

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażona była i jest młodzież, dbałość o bez-
pieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. 
Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.  
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Organizacja zajęć 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 
nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 

na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Uczniowie mogą być przywożeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny 
lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowa-
nia rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim umożliwia się skorzysta-
nie z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły 
w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie/rodzice uczniów wchodzący do budynku szkoły lub na teren szkoły, zacho-
wują zasady: 

a) dystans od pracowników szkoły oraz innych osób – minimum 1,5 m,  

b) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpie-
czeństwem zdrowotnym, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz 
dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez wszystkie osoby 
przebywające na terenie ZSTI.  

8. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko 
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania 
środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz 
przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk 
lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

9. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomen-
dowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

10. ZSTI posiada termometry bezdotykowe, które są dezynfekowanie po każdym użyciu. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odi-
zolować ucznia w pokoju nr 112 w budynku internatu (izolatorium, zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczno-
ści pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

 



3 
 

12. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się prze-

groda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów. 

13. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 
do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz uni-
kanie dotykania oczu, nosa i ust. 

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezyn-
fekować. 

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 
szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory 
i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

17. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem 
wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga 
jest myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, 
a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.  

18. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły. 

20. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z za-
chowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicz-
nej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastruk-
turą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

22. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyj-
mujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepi-
sów 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. 

23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ogranicze-
nie to nie dotyczy młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 
z niepełnosprawnościami. 
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24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograni-
czyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej reko-
menduje się stosowanie maseczki.  

25. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole powinny odbywać się zakończeniu zajęć ob-
owiązkowych. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach 
lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepi-
demicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja po-
wierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. 

26. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej stanowią załącznik do niniejszych procedur.  

27. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej stanowią załącznik do niniejszych 
procedur. 

28. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z fontann wody pitnej. Są one dostępne tylko 
w sytuacji, gdy pozwala na to aktualna sytuacja epidemiologiczna.  

29. Wprowadza się dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole 
uczniów z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami praw-
nymi, np.: 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowa-
nych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa 
maseczką. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie 
koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

2. Zadaniem portiera/recepcjonisty jest dopilnowanie, aby wszystkie osoby trzecie, które 
wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte 
usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Por-
tier/recepcjonista odpowiadają za napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powro-
cie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Zapewnia się regularne napełnianie 
dozowników z mydłem. 

4. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywa-
nia w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym bla-
tów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. Monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem za-
pewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbęd-
nego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie 
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie 
z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

9. Na terenie ZSTI zapewnia się miejsca/pojemniki do maseczek i rękawic jednorazowych.  

10. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów 
w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

11. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do prze-
prowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do ZSTI, 
jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 
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Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia prze-
znaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych 
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 
Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, 
a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kon-
taktu z uczniami i innymi pracownikami ZSTI pracownicy gastronomii powinni stosować 
maseczkę. 

2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą 
z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapew-
niających prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epide-
mii. W miarę możliwości spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych gru-
pach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 
1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów 
i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

4. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w tem-
peraturze min. 60°C lub je wyparzać. 

7. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki) z obszaru sali jadalnej. 
Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygno-
wać z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty 
muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.  

8. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji sta-
nowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztuć-
ców. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z niniejszych 
Procedur oraz wprowadzonych w ZSTI szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby za-
kaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższo-
nego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. niean-
gażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników ad-
ministracji w miarę możliwości praca zdalna). 

4. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy powinni po-
zostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiado-
mić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić 
pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących ob-
jawów infekcji dróg oddechowych – zostaje on odsunięty od wykonywanych czynności 
i skierowany do domu; powinien on skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla 
pracownika. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 
lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicz-
nie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypad-
kiem. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bez-
zwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole 
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, kla-
wiatury itp.). 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycz-
nych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus 
oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdro-
wia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obo-
wiązujących przepisów prawa. 

  

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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Zasady korzystania z biblioteki szkolnej ZSTI w Gliwicach  

związane z zagrożeniem epidemicznym 

 

1. Limit osób – 1 czytelnik przebywający w bibliotece. 

2. Obowiązek zachowania 1,5 metra odstępu pomiędzy osobami. 

3. Obowiązek noszenia maseczki i dezynfekcji rąk (dotyczy bibliotekarza i osób przychodzą-

cych). 

4. Brak możliwości wolnego dostępu do zbiorów – książki i czasopisma podaje bibliotekarz. 

5. Brak możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych i z czytelni. 

6. Proces zwracania książek: 

a) uczeń powinien poinformować nauczyciela bibliotekarza o swoim imieniu i nazwi-

sku oraz klasie, 

b) podać tytuły i numery inwentarzowe zwracanych książek, 

c) odłożyć zbiory na miejsce wskazane przez bibliotekarza. 

7. Zwracane książki poddawane są kwarantannie i wyłączone z wypożyczania; po upływie 

2 dni zostaną ponownie włączone do użytkowania. 

8. Książki poddane kwarantannie są przechowywane na zapleczu biblioteki, w pudle kartono-

wym i oznaczone datą ich zwrotu.  

9. Książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi, 

ozonem ani naświetlać lampami UV. 
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Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

w ZSTI w Gliwicach związane z zagrożeniem epidemicznym 

 

1. Limit osób przebywających w gabinecie – 1 osoba. 

2. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) należy 

zachować dystans min. 1,5-2 metrów. Bezpośrednie kontakty z gronem pedagogicznym, 

rodzicami – w miarę możliwości minimalizować, zamieniając je na porady telefoniczne. 

3. Obowiązek noszenia maseczki i dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu. 

4. Przynoszona dokumentacja medyczna poddawana jest kwarantannie przez 2 dni. 

5. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia należy go natychmiast odizolować do czasu przybycia 

opiekuna. 

 


