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Procedury bezpieczeostwa pracy LCNK w Człuchowie   

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID-19   

obowiązują od 01.01.2021r. 

I. Podstawa prawna: 

 
1. Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo) 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązao w zakresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b 
upo) 

II. Postanowienia ogólne 

1. Do LCNK w Człuchowie, zwanym dalej szkołą, może wejśd osoba, której stan zdrowia jest dobry, nie 
przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, 
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu ani innych nietypowych objawów 
oraz osoby nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt  
z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany 
i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację z numerami telefonów do organu 
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny 
napis „UCZESTNICY PROJEKTU I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH 
DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚD NA TEREN SZKOŁY”. 

III. Wejście do szkoły uczestnika 

1. Uczestnicy projektu i pracownicy szkoły/LCNK wchodzą do budynku  wyłącznie wejściem głównym od 
ulicy Dworcowej. Tak samo opuszczają budynek. 

2. Wejście do szkoły wyłącznie w maseczce. 
3. Po wejściu należy zdezynfekowad ręce wykorzystując bezdotykowe dyfuzory znajdujące się w 

korytarzu  zgodnie z umieszczaną instrukcją.  
4. Uczestnicy projektu nie korzystają z szatni.  

IV. Organizacja zajęć w trybie stacjonarnym 

1. Uczestnicy projektu przychodzą do szkoły w założonej maseczce ochronnej zakrywającej usta i nos. Na 
korytarzach uczestnicy projektu chodzą w maseczkach, mogą je zdjąd po zajęciu miejsca w sali. W razie 
kontaktu z innymi uczestnikami lub nauczycielem należy założyd maseczkę.  

2. Każdy uczestnik projektu, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie, zgodnie z instrukcją 
zdezynfekowad ręce.  

3. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po wyjściu do 
toalety, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu 
środków ochrony osobistej oraz  innymi przyborami używanymi wspólnie w czasie zajęd. 

4. Uczestnik projektu ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub 
chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucid chusteczkę do zamkniętego kosza i umyd 
ręce, powinien też unikad dotykania oczu, nosa i ust rękoma. 
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5. Uczestnicy projektu przynoszą na zajęcia własne zestawy  przyborów do pisania oraz podręczników. Na 
zajęciach nie można ich pożyczad od innych uczniów. 

6. Bezwzględnie należy pamiętad o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie zajęd, np. 
nie podajemy sobie ręki, ani innych przedmiotów, zachowujemy dystans nawet przy najbliższych 
kolegach.  

7. W czasie zajęd nie korzystamy z telefonów. 
8. Uczestnik projektu nie powinien zabierad ze sobą na zajęcia  niepotrzebnych przedmiotów.   
9. Sale lekcyjne i pracownie będą wietrzone na każdej przerwie, a w razie możliwości także w czasie zajęd. 

V. Organizacja przerw śródlekcyjnych 

1. Przerwy uczestnicy projektu spędzają pod nadzorem nauczyciela. 
2. Na przerwach należy zasłaniad nos i usta za pomocą maseczki lub przyłbicy. 
3. Należy unikad większych skupisk uczniów, zachowywad dystans przebywając na korytarzu min. 1.5m, w 

toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły. 
4. Należy pamiętad o częstym myciu rąk zgodnie z umieszczoną instrukcją przy umywalkach. 
5. Nie wolno oddalad się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych szlaków 

komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczestnikami z innych grup. 
6. Wykonujemy  polecenia nauczyciela. 

VI. Organizacja zajęć w trybie zdalnym  

1. Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywały się za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle 
znajdującej się pod adresem https://zsa-czluchow.pl/e-learning. 

2. Każdy uczestnik, którego zajęcia będą odbywały się online  będzie miał dostęp do platformy. 

1. Udział uczestników projektu w kształceniu w trybie zdalnym jest obowiązkowy, a nieobecnośd 
należy usprawiedliwid u nauczyciela prowadzącego, co będzie odnotowane w dzienniku zajęd. 

2. Uczestnik potwierdza udział w zajęciach poprzez obecnośd na zajęciach online w czasie zajęd 
zgodnie z  harmonogramem zajęd zdalnych. 

VII. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole 

1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki 
w tym rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania 
w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Sale lekcyjne, pracownie i sala gimnastyczna korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są 
regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, 
krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie 
użytkowanych i stwarzających niebezpieczeostwo sanitarne dla użytkowników. 

3. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na 
specjalnym wykazie. 

4. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeo środkami chemicznymi przestrzegane są zalecenia 
producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyd 
pomieszczenia, aby uczestnicy projektu nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do 
dezynfekcji. 

VIII. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które 
mogą sugerować zakażenie COVID 19 

1. Dyrektor szkoły wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnid funkcje izolatki (w zależności od 
warunków szkoły może to byd częśd pomieszczenia z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 
osób, oddzielona od reszty pomieszczenia np. parawanem), 

2. Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,  
3.  Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprad lub 

dezynfekowad. 

https://zsa-czluchow.pl/e-learning
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4. Jeżeli pracownik szkoły/LCNK zauważy u uczestnika niepokojące objawy, które mogą sugerowad 
zakażenie  COVID 19,(np., kaszel katar podwyższona temp, dusznośd, biegunka) powiadamia 
dyrektora/wicedyrektora szkoły i uczestnik projektu zostaje odizolowany do odrębnego pomieszczenia. 

5. Uczestnik projektu do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły 
zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim 
rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używad środków ochronnych, kontakty 
należy ograniczyd do niezbędnego minimum 

6. Pozostali uczestnicy projektu z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i 
przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na 
szkolne boisko. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

7. Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami  sposób szybkiej komunikacji 
niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji  i konieczności pilnego odbioru uczestnika ze szkoły 

8. Rodzic lub opiekun odbierający uczestnika nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni telefonem lub czeka 
przy drzwiach na pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka. Uczestnik projektu z 
objawami choroby nie może samo opuścid szkoły z wyjątkiem uczestnika pełnoletniego! 

9. W przypadku uczestnika pełnoletniego w zależności od jego stanu  i decyzji sanepidu dyrektor:  
a. Lekkie objawy - Dyrektor odsyła uczestnika do domu własnym środkiem transportu. Uczestnik 

projektu nie może korzystad z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu 
uczestnik projektu  jest w izolacji. 

b. Stan poważny – uczestnik projektu wymaga hospitalizacji Dyrektor dzwoni po karetkę 
pogotowia, opisuje sytuację (wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyd o zakażeniu 
koronawirusem - do momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji. 

10. Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu  i w rękawicach ochronnych 
przyprowadza uczestnika do drzwi, gdzie czeka rodzic – zachowuje właściwą odległośd 2 m od drzwi, z 
tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości),  

11. Rodzic  może podejśd i otworzyd drzwi  – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos 
i usta. 

12. Po zakooczeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z 
instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch i rękawice.  

13. Izolatka, w której przebywał uczestnik projektu jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych 
detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal. 

14. Dyrektor ze względu na bezpieczeostwo innych uczniów i pracowników szkoły  informuje najbliższą  
powiatową stację  sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole uczestnika z objawami, które 
mogą sugerowad  zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi 
instrukcjami.  

15. Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący  i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty 
i godziny powiadomieo oraz opisem przebiegu działao i zachowuje ją w dokumentacji szkoły. 

 

 

 

 

Sylwia Rekowska 

lokalny opiekun 

pedagogiczno-metodyczny 


