
Procedura organizacji pracy w czasie epidemii   

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 
w Raciborzu    

  

  

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk 

znajdującego się przy drzwiach wejściowych.   

2. Dostępne będą  cztery wejścia do budynku A: główne, od strony budynku B, na salę 

gimnastyczną od strony warsztatów, przez łącznik między szkołą a salami gimnastycznymi 

(od strony boiska) oraz dwa do budynku B: główne oraz dużą bramą na warsztaty (od strony 

ul. Armii Krajowej).   

3. Na terenie szkoły mogą przebywać, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji 

i obsługi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

4. W związku z brakiem możliwości zapewnienia dystansu między osobami przebywającymi 

na terenie szkoły, szczególnie podczas przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, 

wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: zasłanianie ust i nosa.    

5. Na terenie placówki zorganizowano izolatorium. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u 

ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączkę, kaszel, kieruje ucznia do izolatorium pod opiekę p. pielęgniarki, która zmierzy 

temperaturę i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

6. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częsta dezynfekcja rąk (przy wejściu 

do szkoły obowiązkowo), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust.   

7. Przed wejściem do sal na lekcje uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do 

zdezynfekowania rąk. Dodatkowa dezynfekcja rąk obowiązuje:  

a) przed wejściem do toalety i po wyjściu z niej,  

b) przed wejściem na salę gimnastyczną,  

c) przed wejściem do sekretariatu szkoły.   

      Płyny dezynfekujące będą się znajdowały w wyznaczonych miejscach w szkole. Zaleca 

się, by uczniowie posiadali własne pojemniki z płynem dezynfekującym lub jednorazowe 

rękawiczki.  

8. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów i podręczników. Nie wymieniają się 

przyborami szkolnymi między sobą. Nie przesiadają się.   

9. Nauczyciele są zobowiązani do każdorazowej dezynfekcji rąk lub stosowania rękawiczek 

przy korzystaniu z klawiatury komputera podczas zajęć.   

10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.   

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym  powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw, podczas sprzyjających warunków 

atmosferycznych.   

12. W czasie przerw sale pozostają otwarte.  



13. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą w formie stacjonarnej lub zdalnej wg ustalonego planu 

lekcji.   

14. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest dozwolone w godzinach jej pracy zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez nauczycieli-bibliotekarzy. Przy wypożyczeniu książek obowiązuje 

zasłanianie ust i nosa maseczką. 

15. Gabinet profilaktyki zdrowotnej (budynek B) jest czynny codziennie w godz. 8.00 – 15.15. 

Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej określają wymagania GIS i aktualne 

wytyczne, m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.   

16. Informacja dotycząca zagrożenia epidemią lub zakażaniem może być przekazana 

dyrektorowi szkoły w każdy możliwy, najszybszy i skuteczny sposób.  

17. Komunikacja z dyrektorem, wicedyrektorami, kierownikiem centrum, pracownikami 

sekretariatów, księgowości i kadr odbywa się przede wszystkim drogą elektroniczną 

poprzez e-dziennik lub pocztę elektroniczną.  

18. Do pomieszczeń biurowych w obu budynkach wejście dla wszystkich osób, poza 

pracownikami urzędującymi w tych pomieszczeniach, jest ograniczone. Podczas wizyty 

należy mieć zasłonięte usta i nos i zachować dystans społeczny – min. 1.5m.  

19. Do pokoju nauczycielskiego (w obu budynkach) i pokoju nauczycieli wf wejście poza 

pracownikami, jest ograniczone. Zabrania się spotykania się i załatwienia spraw z uczniami 

i rodzicami w tych pomieszczeniach.  

  

Zasady obowiązujące rodziców/prawnych opiekunów oraz osoby niebędące uczniami 

lub pracownikami szkoły  

  

1. Osoby niebędące uczniami lub pracownikami szkoły mogą wejść na teren szkoły jedynie 

po wcześniejszym ustaleniu terminu.  

2. Do szkoły mogą wejść osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych.  

3. Do budynku szkoły można wejść tylko i wyłącznie wejściem głównym – ul. Zamkowa 1.  

4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk 

znajdującego się przy drzwiach wejściowych.   

5. Na terenie szkoły istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie dystansu 

społecznego.  

6. Przebywanie osób z zewnątrz jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach i po 

uzyskaniu zgody dyrektora/wicedyrektora szkoły.  

7. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami powinny być prowadzone 

telefonicznie lub przez e-dziennik. W przypadku konieczności wizyty w szkole konieczne 

jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania.  

  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

   

1. Przy wejściach do budynków Centrum umieszczone są numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala 

i służb medycznych.    



2. Po każdej przerwie należy przeprowadzić dezynfekcję klamek, poręczy i ławek na 

korytarzach szkolnych. Natomiast po zakończeniu zajęć w danym dniu będą 

dezynfekowane powierzchnie dotykowe - blaty ławek, krzesła uczniów, biurko i krzesło 

nauczyciela, klawiatura, włączniki.   

3. W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą dezynfekowane po 

każdym dniu zajęć.   

4. Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, szczególnie ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

przedmiotów.   

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji.   

6. Czyszczenie urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie 

z użyciem detergentu, będzie odbywało się na bieżąco (po każdej przerwie) i zostanie 

odnotowane na piśmie.   

7. Szkoła zapewnia miejsce/pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek lub rękawic 

jednorazowych.    

  

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 ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.   

2. Dyrektor szkoły zapewnia każdemu pracownikowi maseczkę, a na stanowisku pracy płyn 

dezynfekujący.   

3. Na terenie placówki – w budynku B II p. – znajduje się izolatorium.   

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły 

powinien 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 może być zakażony 

koronawirusem. Ma również obowiązek poinformować o tym dyrektora szkoły.   

5. 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.    

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

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

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

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.   

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.   

 
W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną powyższe zasady mogą 
ulec zmianie.  



  


