
WYTYCZNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ W 

SZKOLE I PLACÓWCE 

1. Przed powrotem uczniów do szkoły należy usunąć przedmioty, sprzęty i 

pomoce naukowe, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować. W przypadku konieczności wykorzystania pomocy 

naukowych, których dezynfekcja jest utrudniona, należy uniemożliwić do nich 

dostęp uczniów.  

2. Przed powrotem uczniów do szkoły należy wyłączyć źródełka i fontanny wody 

pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem 

opiekuna. 

3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk. 

4. Należy wyznaczyć pomieszczenie, w którym możliwe będzie odizolowanie 

ucznia, wykazującego objawy infekcji dróg oddechowych, od innych osób 

(min. 2m odległości). Pomieszczenie należy wyposażyć w środek 

dezynfekujący oraz środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki 

jednorazowe, itp.) 

5. Przy głównym wejściu do szkoły należy umieścić: 

a. pojemnik z płynem do dezynfekcji, 

b. informację o obowiązku zasłaniania ust i nosa dla osób trzecich,  

c. informację o obowiązku dezynfekcji rąk, 

d. instrukcję skutecznej dezynfekcji dłoni, 

e. numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych  

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez osoby, które nie 

wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

7. Należy wyznaczyć strefy, w których możliwe jest przebywanie rodziców w 

placówce, z uwzględnieniem: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c. dystans od pracowników szkoły min. 1,5  m,  

d. stosować środki ochronne, takie jak: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja dłoni. 

8. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum. Przewiduje się obecność tych osób pod warunkiem, że nie 

wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i 

stosują środki ochrony, tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja dłoni. 

9. W miarę możliwości należy zorganizować pracę szkoły w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 

szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie 



uczniów na terenie szkoły (różne godziny przychodzenia uczniów z 

poszczególnych klas, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) a także 

unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

10. Sale zajęć oraz części wspólne (korytarze, stołówki, świetlice) należy wietrzyć 

co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby i 

sprzyjających warunków atmosferycznych również w czasie zajęć. 

11.  Zaleca się, aby uczniowie korzystali z boiska szkolnego (również w czasie 

przerw) oraz przebywali na świeżym powietrzu. 

12.  Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 

termometr w szkole) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. Jeśli 

szkoła posiada inny termometr niż bezdotykowy zaleca się dezynfekcję po 

każdym użyciu. 

 


