
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII 

obowiązujące w ZSP w Mazańcowicach od 25.05.2020 r. 

na konsultacjach 

art. 8a  ust. 5 pkt .2  ustawy z: dnia 14 marca 1985 r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz U 
z 2019 r poz. 59, oraz z 2020 r poz. 322, 374, 567).   

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

3. Procedury obowiązujące w szkole są oparte na wytycznych przy organizacji 
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez 
objawów choroby zakaźnej.  

5. Nie wolno przyjść na konsultacje jeśli uczeń jest chory lub w jego domu przebywa 
ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

6. Pracownicy mają zapewnione środki higieniczne potrzebne do bieżącego 
funkcjonowania szkoły i indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 
rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

7. W sytuacji podejrzenia zakażenia należy natychmiast poinformować telefonicznie  
dyrektora. 

8. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywają się według harmonogramu, 
przygotowanego w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami uczniów.Obowiązują 
procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym 
w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m 
dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w 
sali, zawarte w WEWNĘTRZNYCH PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE 
EPIDEMIIobowiązujące w ZSP w Mazańcowicach od 25.05.2020 r. 

9. Obowiązują procedury postępowania na wypadek podejrzenia 
zakażenia uwzględnione w WEWNĘTRZNYCH PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W 
CZASIE EPIDEMIIobowiązujące w ZSP w Mazańcowicach od 25.05.2020 r. 

10. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

11. Obowiązują nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 
uwzględniające konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach. Bibliotekarz wyznaczył miejsce składowania 
oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 
obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 



13. Uczniowie posiadają własne książki, pomoce i przybory. Nie pożyczają sobie 
przyborów i podręczników. 

14. Nie wolno organizować większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  

15. Z szatni korzysta jedna grupa, uczniowie mają udostępnioną co drugą szafkę. 

16. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują 
dystans społeczny. 

17. W placówce obowiązują zasady higieny:  

a) rąk (mycie i dezynfekcja)  

b) dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyć ręce), 

c) konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek 
itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, po 
kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków 
ochrony osobistej 

e) używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia  

f) wyrzucanie środków ochrony osobistej do zamykanych i opisanych koszy na 
zużyte środki ochrony indywidualnej. 

g) zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

f) regularne wietrzenie pomieszczeń. 

18. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć przeprowadza się dezynfekowanie 
często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do 
zajęć. W szczególności ważne jest: 

a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 
poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, 
klawiatur i myszek, włączników świateł. 

 

 


