
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10  

Dyrektora ZS nr 5  w Tychach 

z dnia 21.05.2020 

Procedura przychodzenia/wychodzenia i przebywania w szkole osób podczas organizacji 

zajęć w okresie pandemii COVID-19 

1. Na zajęcia  i egzaminy mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 lub wystąpieniem 

jakiegokolwiek objawu chorobowego (np. katar, kaszel, gorączka) osoba nie zostanie 

wpuszczona do szkoły. 

3. Do szkoły wchodzi się wyłącznie wejściem głównym. 

4. Przed wejściem głównym do budynku znajdują się numery telefonów do: SANEPID-u, 

oddziału zakaźnego szpital i służb medycznych. 

5. Przed wejściem do budynku szkolnego lub budynku, w którym prowadzi się zajęcia 

praktyczne, znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia.  

6. Do szkoły należy wchodzić pojedynczo, zachowując dystans 1,5 m. W taki sam sposób 

należy opuszczać budynek szkolny po zajęciach. 

7. Każda osoba przed wejściem do budynku szkolnego: 

- dezynfekuje dłonie lub zakłada rękawiczki ochronne, 

- ma założoną maseczkę lub inną osłonę zakrywającą usta i nos, lub używa przyłbicy. 

8. Uczniowie we własnym zakresie zaopatrują się w rękawiczki oraz maseczki lub inne 

osłony zakrywające usta i nos. 

9. Pracowników szkoły w niezbędne do wykonywania pracy środki ochrony osobistej (np. 

rękawiczki jednorazowe, osłony na usta i nos) zaopatruje dyrektor szkoły. 

10. Po wejściu do budynku, wyznaczony przez dyrektora pracownik termometrem 

bezdotykowym mierzy temperaturę uczniowi, który będzie uczestniczył w zajęciach  Jeśli 

temperatura jest wyższa niż 38° C, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach i wraca do 

domu. 

11. Temperatura jest także mierzona pracownikom szkoły. 

12. W każdym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym znajduje się mydło i instrukcja mycia 

rąk. Pomieszczenia są systematycznie dezynfekowane.  

13. W pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

14. Pomieszczenia po każdym przebywaniu w nich osób  są dezynfekowane. 

15. Dezynfekcji poddaje się także korytarze, hole, poręcze, klamki i wyłączniki. 

16. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkolnym: 

- często i regularnie myją ręce wodą i mydłem zgodnie z zasadami prawidłowego mycia 

rąk. 

- dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją znajdującą się przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk. 

17. Uczniowie/słuchacze korzystają z szatni z zachowaniem dystansu społecznego 

wynoszącego minimum 1,5 metra. W szatni jednocześnie mogą przebywać 2 osoby. 

 


