
Załącznik Nr 2 

Wytyczne dla nauczycieli/pracowników szkoły w Zespole Szkół Rolniczo-

Budowlanych w Lesznie 

w związku z sytuacją epidemiologiczną 

 

Nauczyciel / pracownik Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych zobowiązany jest: 

1. Rekomenduje się na terenie szkoły używania maseczek ochronnych. 

2. Zaleca się ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 

3. Należy ograniczyć  wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni                      z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.   

4. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego 

5. W każdej sali lekcyjnej powinny znajdować się: rezerwowe rękawiczki, maseczki oraz 

uzupełniony dozownik z płynem do dezynfekcji i papierowe ręczniki. Ewentualne braki 

w tych materiałach należy zgłaszać do działu Kadr. 

6. Pełnić aktywne dyżury: zwracać uwagę na osoby postronne, na duże zbiorowiska oraz 

zachowania nieodpowiedzialne i niebezpieczne na terenie szkoły. 

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

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów oraz Dyrekcję  o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

8. Usunąć przedmioty i sprzęty znajdujące się w przydzielonej sali/pomieszczeniu, których 

nie można zdezynfekować. 

9. Wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Realizować zajęcia wychowania fizycznego, ograniczając ćwiczenia i gry kontaktowe 

i dezynfekować sprzęt sportowy na bieżąco. 

11. Po zakończonych zajęciach zdezynfekować użyte materiały, sprzęt, krzesła, stoły, 

klamki, poręcze oraz umyć podłogi. 

12. Powiadomić ucznia, aby nie zabierał ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. 
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13.  Umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni. 

14. Ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w 

szkole, uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

15. Ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzin jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach.  

16. Dopilnować, aby uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety myli lub dezynfekowali ręce. 

17. Korzystać z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, wyjątek mogą stanowić sale lekcyjne. 

18.  Zostać w domu  i odbyć kwarantannę, w sytuacji kontaktu z osobą zakażoną lub 

osobą na kwarantannie  (nauczyciel będący na kwarantannie może pracować 

jedynie zdalnie). 

19. W miarę możliwości prowadzić zajęcia na otwartej przestrzeni (zajęcia praktyczne, 

wychowanie fizyczne). 

20. Umożliwić uczniom pozostanie w salach lekcyjnych podczas trwania przerw, jeśli 

zajęcia będą kontynuować w tej samej sali. 

21. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pozostać w 

domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 

999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

22. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę 

medyczną, 

23. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, przeprowadzić gruntowne sprzątanie, zgodnie z procedurami 

zakładowymi, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

24. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy ustalić listę 

osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym, 

https://gis.pl/
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25. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

  

Przemieszczanie się po terenie Szkoły  

 

Wejścia na teren szkoły: 

Brama główna od ulicy 1 Maja. 

Brama od ulicy Bema. 

 

 

Kierunki przemieszczanie się: 

a. Budynek F  

- uczniowie mający zajęcia na parterze wchodzą wejściem budynku  G, 

- uczniowie mający zajęcia  na I i II piętrze wchodzą wejściem od strony 

sekretariatu F,  

- z budynku F wszyscy wychodzą wyjściem prowadzącym na główny 

dziedziniec szkoły (klatka schodowa na środku budynku). 

b. Sala gimnastyczna 

- wejście budynek G  

- wyjście bocznym wyjściem między budynkami I oraz G. 

c. W pozostałych budynkach zaleca się zachowanie odległości podczas                          

wejścia i wyjścia oraz na klatkach schodowych 

 


