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Zał. do Zarządzenia Nr 14/2021/22 Dyrektora III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie  

z dnia 05 kwietnia 2022 r. 

 

Wewnętrzny regulamin III LO określający procedury bezpieczeństwa 

zdrowotnego szkoły, uwzględniający zalecenia zawarte w wytycznych 

zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 
 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.  

Higiena  częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Wietrzenie  zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia 

uczniów. 

 

Organizacja zajęć  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna 

aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny ucznia. 

3. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły 

dezynfekowali ręce lub myli ręce wodą z mydłem. 

4. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania 

regulaminów szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.  

5. Dziennik elektroniczny Librus zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z 

opiekunami ucznia.  

6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy do wykorzystania przez upoważnione osoby w 

razie potrzeby. 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

bądź chorobę zakaźną, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

8. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

 częste mycie rąk, 

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 
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9. Wykonywane jest regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów 

wykorzystywanych podczas zajęć.   

10. Zaleca się częste wietrzenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły 

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów, przy sprzyjającej pogodzie, z boiska szkolnego oraz 

pobyt na świeżym powietrzu na terenie należącym do szkoły. 

12. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników 

administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

13. Zaleca się ustalenie i upowszechnienie przez pielęgniarką szkolną zasad korzystania z 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzin jego pracy.  

14. Źródełka wody należy nadal użytkować z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) nie należy dotykać rękami niczego poza przeznaczonymi do tego przyciskami, 

zwłaszcza wylotu kranu; 

b) butelki do napełniania wodą powinny być czyste, umyte i wykorzystywane wyłącznie 

przez właściciela. 

15. Podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej należy przestrzegać zmianowości: 

- na przerwie 11.50-12.10 klasy I i II 

- na przerwie 12.55-13.15 klasy III, a od roku szk. 2022/2023 także IV 

jak również, w miarę możliwości - spożywać posiłki przy stolikach z rówieśnikami z 

danej klasy. 

16. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania 

w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, na wniosek i w porozumieniu z ich 

rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń  

i powierzchni 

1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice 

uczniów), zachowały higienę rąk. 

2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem. Szkoła zapewnia regularne czyszczenie i 

napełnianie dozowników z mydłem. 

3. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

4. Dyrektor monitoruje codzienne wietrzenie sal i korytarzy. 

5. Stosując środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a w pobliżu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk – 

również instrukcje dezynfekcji. 

7. Utrzymywana jest dbałość o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich 

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

8. W szkole regularnie opróżniane są i czyszczone kosze na odpady. 
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9. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej 

infrastruktury szkoły. 

Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone 

na spożycie ciepłych posiłków) w szkole zapewnia się warunki higieniczne wymagane 

przepisami prawa.  

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub 

podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników  

1. Wszyscy pracownicy zostają poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązaniach. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

3. W szkole znajduje się (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów choroby infekcyjnej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka 

konieczność wzywa pomoc medyczną.  

5. W przypadku przebywania w pomieszczeniu osoby z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, należy przeprowadzić dodatkowe sprzątanie, 

a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 


