
WYTYCZNE SANITARNE 

 

 

OGÓLNE ZASADY:  

 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra. 

Dezynfekcja  przed zajęciami i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy 

grupami. 

 

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń, nauczyciel  lub inny pracownik szkoły bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w 

warunkach domowych.  

 

2. Uczeń, nauczyciel oraz pracownik szkoły nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w 

domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.  

 

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane 

procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść do szkoły, nawet jeżeli przebywa w 

domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

 

4. Każdy wchodzący do budynku szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

 

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu 

miejsc przez uczniów.  

 

6. W budynku szkoły uczniów obowiązuje odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). 



 

7. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte 

usta i nos w trakcie lekcji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) 

oraz podczas prowadzenia lekcji w danej sali (w przypadku nauczycieli). 

 

8. Przy wejściu do budynku szkoły należy zapoznać się z informacją: 

1) dotyczącą obowiązku dezynfekowania rąk, 

2) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu, 

3) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

4) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

5) zawierającą numery telefonów do służb medycznych, 

6) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

 

9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów zarówno w szkole, jak i przed szkołą. 

 

10. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w 

pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 

na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

 

11. Zajęcia lekcyjne każdej z w/w klas będą odbywały się w jednej sali lekcyjnej z 

wyjątkiem zajęć międzyoddziałowych z języków obcych, przedmiotów rozszerzonych i 

wychowania fizycznego zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

 

 

 

Od 17 maja  

  


