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Wytyczne MEiN, MZ i GIS 
związane z zachowaniem bezpieczeństwa 

sanitarnego podczas zajęć w ZSECh w Trzebini 

 

1. Do szkoły może przyjść osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 
domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 

prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

4. Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania 
w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane 
maseczki chirurgiczne). 

5. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
uczeń zostanie odizolowany w sali nr 25. O fakcie tym  niezwłocznie zostaną 
powiadomieni rodzice/opiekunowie, którzy zostaną zobowiązani do pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

7. Należy zachowywać dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie 
szkoły.  

8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania 
w szkole ma ograniczyć do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi 
klasami. Zaleca się pozostawanie uczniów w salach na przerwach aby ograniczyć 
kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych. 

9. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 

przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

− w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów. 
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10. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub 
korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub 
uniemożliwić do nich dostęp. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą.  

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 
w czasie zajęć i podczas przerwy. 

14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

16. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach 
klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. 
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni 
dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 

 
 


