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I. Procedury warunkujące bezpieczeństwo zajęć 
1. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka 

zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, powinni nie przychodzić do 

szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 

oddziałem zakaźnym. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażeniem COVID-19 

należy poinformować o tym fakcie szkołę pod numerem telefonu: 91 484 51 94. 

2. Osoba wykazująca objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

osłabienie (bez względu na etiologię) nie może przebywać na terenie placówki.  

3. Jeżeli w gospodarstwie domowym ucznia/pracownika przebywa osoba na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych, taki uczeń/pracownik nie może przebywać  

na terenie placówki. 

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt  

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

5. W drodze do i ze szkoły uczniowie/pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

6. Rodzice mogą przebywać na terenie placówki w czasie przyprowadzenia i odebrania 

swojego dziecka ze szkoły w wyznaczonej strefie lub po telefonicznym uzgodnieniu 

terminu  z zachowaniem następujących zasad: 

a. Zachowanie dystansu od innych osób min. 1,5 m,  

b. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeń-

stwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

c. 1 opiekun z uczennicą/uczniem 

 

7. Na terenie placówki obowiązuje bezwzględna dezynfekcja  rąk (środki do dezynfekcji  
są udostępnione przy wejściu do budynków w widocznym miejscu). Przy wejściu do 



budynku szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcje użycia środka dezynfekującego. 

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

9. Pomiar temperatury ciała u uczniów i pracowników jest możliwy jedynie po uzyskaniu 

ich pisemnej zgody. /zgoda obowiązuję na dany rok szkolny, lub do jej pisemnego 

odwołania przez rodziców/opiekunów prawnych lub tez pełnoletnich uczniów/  

10. Pomiar temperatury wykonywany jest  przez pielęgniarkę szkolną lub wyznaczoną  
do tego osobę. 

11. W łazienkach są powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk i ich dezynfekcji, a 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

 

12. W miarę możliwości należy zachować dystans od innych osób wynoszący min. 1,5 m. 

Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust ani 

nosa, jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia 

lub Głównego Inspektora Sanitarnego. Zaleca się używania osłony ust i nosa (maseczka, 

przyłbica) na korytarzach budynku.  

13. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami.  

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie po-

winni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
 

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym po-

wietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

19. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  

20. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słucha-

czy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycz-

nych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących po-

szczególnych branż.  

21. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub de-

zynfekować.  

22. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 



ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posił-

ków, klawiatur, włączników. 

23. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdują-

cych się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

24. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdora-

zowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady. 

II. Korzystanie ze stołówki 
1. Spożywanie posiłków odbywa się w czasie wyznaczonych przerw obiadowych. 

2. Na stołówce należy zajmować tylko wyznaczone miejsca.  

3. I danie rozwożone jest przez wyznaczonego pracownika z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe) 

4. Po II danie uczniowie ustawiają się do wydawki z zachowaniem 1,5 m odstępu między sobą. 

5. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną. Dodatki (np. cukier, sztućce, 

serwetki) są usunięte z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez osobę do tego 

wyznaczoną. 

6. Po każdej grupie jest wietrzona sala stołówki i są dezynfekowane stoliki i krzesełka. 

7. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z nauczycielami i uczniami. 

8. Po posiłku wielorazowe naczynia i sztućce są wyparzane przez wyznaczonego pracownika. 

9. Wychowankowie grup wychowawczych dodatkowo spożywają na stołówce śniadanie, drugie 

śniadanie  i kolację, które są przygotowywane i wydawane zgodnie z  powyższymi 

wytycznymi. 

III. Procedura zapewnienia warunków sanitarnych 
1. Przy wejściu głównym umieszcza się  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,  

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Każda osoba wchodząc do szkoły ma obowiązek dezynfekowania  rąk płynem  
do dezynfekcji zgodnie z zamieszczoną informacją o sposobie jego użycia. Ponadto 

osoba nie będąca uczniem lub pracownikiem placówki musi mieć zakryte usta i nos oraz 

nie może przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

3. Każda osoba przebywająca w szkole regularnie myje ręce wodą z mydłem, szczególnie  
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,  
po skorzystaniu z toalety. 

4. Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 



5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji bądź dostępnych kartach charakterystyki 

środka. 

6. Ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Odbywa się bieżąca dezynfekcja toalet. 
 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 

w wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

2. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie, (w budynku szkoły sala nr 11,  

w budynku internatu sala nr 07) służące do odizolowania ucznia, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

3. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami przebywać będzie w 

oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o 

zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej (do godziny) odebrać dziecko z placówki 

(rekomendowany własny środek transportu). Rodzice zobligowani są do 

powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do 

uzyskanych tam instrukcji.  

4. W izolatce w sytuacji koniecznej wraz z uczniem przebywać będzie osoba dorosła 

ubrana w rękawiczki ochronne, maseczkę i przyłbicę.  

5. W przypadku ryzyka zarażenia ucznia lub pracownika należy odizolować teren 

placówki oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności 

zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty  
od pracy i udaje się własnym transportem do domu. Pracownik zobligowany jest  
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać teleporadę medyczną.  
 

7. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów, powiadamia właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w SOSW Nr 2 procedurami, dezynfekuje 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się  

do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

9. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 



10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

11. Na bieżąco śledzone są informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujące przepisy prawa. 
12. Na tablicach ogłoszeń przy wejściu do budynków  umieszczone są potrzebne numery 

telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 

  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


V. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa 
rodzica/prawnego opiekuna ucznia/ pełnoletniego ucznia, który uczęszcza do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie  

 

Oświadczam, iż:  
1. Zapoznałam/łem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii obowiązujące  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 oraz nowe zasady higieny. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia mojego dziecka/  mnie, moich domowników, 

opiekunów i nauczycieli oraz innych uczniów COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie osoby: rodziców/opiekunów, 

pracowników, uczniów.  

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka/ 

przyjściem  do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, dowożeniem  
go/ dojeżdżaniem do placówki, tym samym za narażenie na zarażenie COVID-19 jest po 

mojej stronie.  

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.  

5. Informuję, że w czasie przyjęcia dziecka/ przyjścia  do placówki moje dziecko jest zdrowe/ 

jestem zdrowy. Nie ma/ nie mam kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie występują  
u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.  

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka/ u mnie gorączka, duszność, 

katar, kaszel, nie miało ono styczności/ nie miałem styczności z osobami, które wróciły  
z zagranicy lub odbywały kwarantannę.  

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka/mojej temperatury 

po przyjściu  do placówki i na pomiar temperatury w trakcie przebywania w placówce.  

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło/ ja nie będę przynosił do placówki żadnych zbędnych 

przedmiotów z zewnątrz.  

9. Zostałam/łem poinformowany, iż zgodnie z wytycznymi GIS dziecko/ nie będzie 

wychodziło/ nie będę wychodził poza teren podczas pobytu w szkole.  

10. Zostałam/łem poinformowany, iż zgodnie z procedurami zachowam bezpieczną odległość  
na terenie placówki i przy szafkach szkolnych.  

11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka/ u mnie wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuje się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów i nauczycieli w 

placówce, odebrania dziecka w jak najszybszym czasie/opuszczenia placówki w jak 

najszybszym czasie z wyznaczonego pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 2. 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 

placówki.  

13. Zapoznałam/łem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję placówki w tym 

informacjami na temat zakażenia COVID – 19, najważniejszymi numerami telefonów 

wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.  

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce sanepidu danych osobowych  
w przypadku zarażenia COVID-19.  

 

Szczecin, dnia ………….…  
……………………………………………………………………...  

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia) 

 

 



Oświadczenie dotyczące zgody na wykonanie pomiaru temperatury 

 

pracownika, rodzica/prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, który uczęszcza do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie.  

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar przez pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2  temperatury mojego ciała / ciała mojego 

dziecka……….............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia ……………………. 

 

……………………...............................................  

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia) 

 

 

 

 


