
Załącznik 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2020 

z dnia 31. 08. 2020 r.  

 

Procedura bezpieczeństwa  w okresie pandemii 

Covid-19, obowiązująca na terenie  

Szkoły Policealnej – Medycznego Studium 

Zawodowego w Biłgoraju  
 

     CEL PROCEDURY: 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia słuchaczy i pracowników, 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) oraz  

określenie obowiązków i zadań słuchaczy, nauczycieli i pracowników Szkoły 

Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju. 

 

ZAKRES PROCEDURY: 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad słuchaczami oraz 

zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na terenie 

szkoły. 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

    DYREKTOR SZKOŁY 

1) Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa 

i choroby COVID-19. 

2) Zapewnia pracownikom środki  ochrony: maseczki, przyłbice, płyny 

dezynfekujące, ewentualnie rękawiczki ochronne. 

3) Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz 

 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. 

4) Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maseczki. 

5) Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na 

okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19. 

6) Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności 

zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły. 

7) Przekazuje słuchaczom i pracownikom szkoły informacje o czynnikach 

ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za 

nie stosowanie się do procedur. 

 



 

8) Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji - „objawowego” słuchacza lub 

pracownika – salę Izolatorium szkolne, wyposażoną  w zestaw 

ochronny: maseczka, przyłbica, rękawiczki i płyn do dezynfekcji, fartuch 

ochronny. 

   Jeśli słuchacz /pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla 

koronawirusa 

   (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie                 

z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia. 

9) Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, 

poręczy, toalet, szatni, przyborów sportowych wykorzystywanych do zajęć 

w-f. 

10) Dyrektor wyznacza pracownika, który w uzasadnionych przypadkach 

dokonuje pomiaru temperatury słuchacza lub innego pracownika szkoły. 

 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1) Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego szkoła będzie czynna od 

godziny 8.00-19.20. Czas pracy szkoły wynika z konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczom oraz pracownikom w okresie 

zagrożenia epidemicznego. 

2) Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów 

do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi 

należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły. 

3) Co najmniej raz na godzinę sale, w których przebywają uczniowie będą 

wietrzone przez nauczyciela. 

4) Jeżeli słuchacz wykazuje oznaki choroby tj. pomiar temperatury wykaże 

ponad 37,2 o C, słuchacz nie zostanie w tym dniu przyjęty do szkoły. 

5) Do szkoły będą wpuszczane osoby z zewnątrz tylko w uzasadnionych 

przypadkach i z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

6) Każda osoba wchodząca do szkoły musi nosić maseczkę i zdezynfekować 

ręce płynem umieszczonym przed wejściem, zachowując bezpieczny 

dystans 1,5 m. w stosunku do pracowników i innych osób. 

7) Obszar, w którym przebywał słuchacz lub pracownik z infekcją dróg 

oddechowych lub podejrzeniem o Covid-19 bezzwłocznie zostaje podany 

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostają powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty), zgodnie z funkcjonującymi 

procedurami. 

 


