
 
 

Gorzów Wlkp., 31.08.2021 r. 

 

Wewnętrzne procedury funkcjonowania  
Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp.  
w czasie pandemii Covid - 19 obowiązujące od 01 września 2021 r. 

 

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002r. 
poz. 1166, z późn. zm.), Wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki,  Ministerstwa Zdrowia i GIS. 

 

1. Postanowienia ogólne 

Szczepienie                 -     rekomendowane dla uczniów  
 zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami 

o charakterze informacyjno-edukacyjnym; 
 poinformowanie rodziców i uczniów o organizacji szczepień w   

punktach            powszechnych oraz wyznaczonych 
placówkach oświatowych;  

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra. 

Dezynfekcja  przed 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. 

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw. 

 
1.1 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 
 

1.2 Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 
prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

 
1.3 W trakcie trwania zajęć lekcyjnych  w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1. uczniowie, którzy w danym czasie mają zajęcia lekcyjne lub zajęcia pozalekcyjne; 
2. nauczyciele; 
3. pracownicy administracji, 
4. pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni,  itp.; 
5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność; 



 
 

6. rodzice oraz inne osoby związane z funkcjonowaniem szkoły - bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych w sytuacjach wyjątkowych 
(po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty). Osoby te zobowiązane są do 
stosowania środków ochrony: osłony ust i nosa, zakładania rękawiczek 
jednorazowych lub dezynfekcji rąk, zachowania dystansu. 

1.4  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione. 

2. Wejście do budynku szkolnego  
 

2.1   Przy każdym wejściu do szkoły znajdują się informacje: 
1. dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu; 
2. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno – 

epidemiologiczne; 
3. zawierające adres oraz numer telefonu do najbliższego oddziału zakaźnego; 
4. zawierające numery telefonów do służb medycznych; 
5. zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa. 

2.2 Przy każdym wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk oraz informację                               
o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

2.3 Każda osoba wchodząca do szkoły powinna zdezynfekować ręce,  zachowywać bezpieczny 
dystans między osobami (min 1,5 m), a w przestrzeni wspólnej i ciągach komunikacyjnych 
stosować osłonę ust i nosa maseczką. 

2.4 Wejścia do szkoły na zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne odbywają się zgodnie                                                           
z harmonogramem: 

 

Miejsce odbywania zajęć Wejście do budynku 
szkoły 

Wyjście z budynku 
szkoły 

zajęcia na parterze wejście główne - A wejście główne - A 
zajęcia na I piętrze wejście boczne - C wejście boczne - C 
zajęcia na II piętrze wejście główne - A wejście główne - A 
zajęcia w budynku przy internacie wejście boczne - D wejście boczne - D 
zajęcia  w  sali gimnastycznej wejście główne wejście główne 

 

3. Organizacja pracy szkoły 
 

3.1 Lekcje odbywać się będą zgodnie z tygodniowym  rozkładem zajęć. 
3.2 W trakcie każdej przerwy salę lekcyjną należy wietrzyć, a w razie potrzeby wietrzenie 

powtórzyć w trakcie trwania zajęć.  
3.3 Podczas przerw zaleca się uczniom pobyt na świeżym powietrzu. 
3.4 Zajęcia lekcyjne objęte w szkolnym planie nauczania/tygodniowym rozkładzie zajęć                             

co najmniej 2 godzinami w tygodniu zostaną w miarę możliwości zblokowane                                   
do 2 godzinnych zajęć. 

3.5 Podczas realizacji zajęć zblokowanych nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów  
w interwałach adekwatnych do potrzeb. 

3.6 W salach lekcyjnych ustawienie wolnej  ławki w bezpośrednim sąsiedztwie biurka 
nauczyciela .Ograniczenie przemieszczania się nauczyciela między ławkami uczniów.  

3.7 Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć w pracowniach i gabinetach lekcyjnych w szkole 
będzie regularnie dezynfekowany 

3.8 Podczas zajęć  wychowania fizycznego oraz sportowych w których nie można zachować 
dystansu ,należy zrezygnować z  ćwiczeń i gier kontaktowych, rekomendowane są zajęcia na 



 
 

świeżym powietrzu. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy dezynfekowany jest po 
każdej grupie zajęć, a podłoga czyszczona i dezynfekowana po każdym dniu zajęć.  

3.9 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego określa 
załącznik nr 3. 

3.10 Biblioteka szkolna pracuje w wyznaczonych godzinach. Wszystkie książki zwrócone przez 
czytelników są oznakowane datą zwrotu i poddane 2-dniowej kwarantannie. Szczegółowe 
funkcjonowanie biblioteki określa załącznik nr 2. 

3.11 Uczniowie korzystają na zajęciach z własnych podręczników, zeszytów i przyborów. 
Zakazane jest pożyczanie przyborów szkolnych od innych uczestników zajęć. 

3.12 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to 
osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

3.13 Uczniowie korzystający z szatni szkolnej mają wyznaczone klasowe miejsca. 
3.14 Uczniowie mają kontakt z pracownikami administracji według schematu: uczeń – gospodarz 

klasy – wychowawca – pracownik administracji. W wyjątkowych sytuacjach, przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego dopuszczony jest kontakt bezpośredni. 

3.15 Pracodawcy przyjmujący uczniów  w ramach praktyki zawodowej zapewniają uczniom 
prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów 
pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, 
dotyczących poszczególnych branż.  

3.16 Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki oraz godziny pracy w reżimie epidemiologicznym, 
uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Szkoła posiada termometry 
bezdotykowe w czterech niezależnych miejscach: w gabinecie pielęgniarki szkolnej, 
sekretariacie, w sali gimnastycznej i w internacie - Załącznik nr 5. 

 3.17 W szkole opracowano wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa obowiązującą od dnia                              
01 września  2021 r. na terenie Internatu  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. 
w trakcie pandemii COVID 19. Procedura została umieszczona w widocznym miejscu 
budynku szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz przekazane do wiadomości 
wychowankom i ich rodzicom, określa je Załącznik nr 4. 

3.18 Wprowadza 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 pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatur  i  włączników. 

3.19    Nauczyciel na koniec każdej lekcji przypomina uczniom o obowiązku noszenia maseczki  na 
przerwach, w ciągach komunikacyjnych i powierzchniach wspólnych (kawiarenka, toalety 
itp.). Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do Zastosowania w 
przestrzeni publicznej. 

 

4. Warianty pracy szkoły – wybór form kształcenia 
 

4.1 W sytuacji kiedy na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nie obowiązują dodatkowe ograniczenia  
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje tradycyjne kształcenie.  
Na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie 
wytycznych GIS, MZ i MEN. 

4.2 W zależności od sytuacji epidemiologicznej miasta Gorzowa Wlkp. na terenie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. – dyrektor szkoły na podstawie pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po uzyskaniu zgody organu 



 
 

prowadzącego – podejmuje decyzję o zawieszeniu częściowo lub w całości stacjonarnej 
pracy szkoły. 

4.3 Zawieszenie zajęć stacjonarnych częściowo lub w całości  oznacza wprowadzenie kształcenia 
za pomocą technik i metod na odległość (zdalnego nauczania). Dyrektor szkoły ustala 
szczegółowe zasady organizacji nauki. 

 
 

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia: 
 

5.1 W gabinecie nr 05 przygotowano izolatorium dla osób, u których zaobserwowano objawy 
 mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel). 

5.2 Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel prowadzący zajęcia zapewnia 
odizolowanie go  lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu 
(gabinecie nr 05 na terenie szkoły), o fakcie informuje pielęgniarkę, w przypadku jej 
nieobecności dyrektora szkoły. 

5.3 W przypadku niepełnoletniego ucznia w razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji  
w postaci kataru, kaszlu, gorączki uczeń zostanie umieszczony w izolatorium (gabinet 05 na 
terenie szkoły), w którym znajdują się środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne) pod 
opieką pielęgniarki lub wyznaczonego pracownika szkoły a rodzic/opiekun zostaje 
poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły, nauczyciel 
informuje o zdarzeniu dyrektora Szkoły, sekretariat informuje właściwą powiatową stację 
sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia – także pogotowie 
ratunkowe. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem wypełnia kartę informacji  
o stanie zdrowia dziecka, którą rodzic pospisuje przy odbiorze ucznia ze szkoły  (załącznik nr 1). 

5.4 W przypadku ucznia  pełnoletniego -  sekretariat informuje właściwą powiatową stację sanitarno 
– epidemiologiczną, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe. 
Gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń pełnoletni 
wypełnia kartę informacji o stanie zdrowia (załącznik nr 1), a następnie udaje się do domu 
transportem indywidualnym, pozostaje w domu i może skorzystać z teleporady medycznej. 

5.5 W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania dyrektor zwraca się do właściwej 
powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady poprzez 
specjalna linię telefoniczną. 

 

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

6.1 Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

6.2 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

6.3 W gabinecie nr 05 przygotowano izolatorium dla osób, u których zaobserwowano objawy  
mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel). 

6.4 Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały 
dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6.5 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go 
od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu 



 
 

oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 
teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie 
nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6.6 W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor 
szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania 
przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

6.7 Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

6.8 Miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie 
koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami 
zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6.9 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

 

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 

Na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych noszenie maseczek  
jest obowiązkowe w przestrzeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych. 

 
Wykaz załączników: 
1) Karta informacyjna o stanie zdrowia ucznia, 
2) Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie pandemii 

COVID-19, 
3) Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego organizowanych w 

ramach obowiązkowych zajęć w Zespole Szkół Ekonomicznych w pandemii COVID-19, 
4) Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca od dnia 01 września 2021 r. na terenie 

Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. w czasie pandemii COVID-19, 
5) Wewnętrzna procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w czasie pandemii  

COVID - 19. 
6) Zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki internackiej w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Gorzowie Wlkp. w czasie pandemii COVID – 19. 
 

 

Zatwierdził  

                                

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                   Załącznik nr 1 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA UCZNIA 

POMIAR TEMPERATURY 

Godzina Wysokość temperatury 

  
  
 

INNE ZAOBSERWOWANE OBJAWY, UWAGI: 

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

Godziny odbioru przez rodzica  ……………………. 

W związku z zaobserwowanymi u ucznia objawami chorobowymi  informujemy, iż rodzice są 
zobowiązani do: 

 kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka, 
 pozostawienia dziecka w domu do ustąpienia wszystkich niepokojących objawów  

lub zgodnie z zaleceniami lekarza, 
 w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 rodzic jest zobowiązany  

do natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły.  

Imię i nazwisko ucznia  
 

Data i godzina  zauważenia 
objawów 

 

Jakie wystąpiły objawy? 

 
 
 
 

Godzina poinformowania 
rodziców ucznia 

 

Kto został poinformowany?  
 

Podpis osoby informującej  
 

Numer sali, w której 
przebywał uczeń 

 



 
 

 
 
 

…………………………………………………………….……………………………………………. 
                                                               (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

Załącznik nr 2 
 
 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania  
biblioteki szkolnej  

w czasie pandemii COVID-19 
 

1) Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla uczniów przy wejściu do biblioteki. 

2) Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez 
bibliotekarza stykającego się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznym. 

3) W bibliotece szkolnej jednocześnie może przebywać 5 osób. 

4) Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.  
Książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 

5) Czytelnik, zwracając książki i inne materiały biblioteczne (np. płyty, atlasy), podaje ich numery 
inwentarzowe bibliotekarzowi i odkłada je na wskazany, wyodrębniony regał. Tutaj zwrócone 
materiały odbywają kwarantannę przez okres 2 dni. 

6) Stosuje się częste wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję blatów ławek i  stolików, klamek, 
klawiatur oraz  innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego 
organizowanych w ramach obowiązkowych zajęć  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w czasie pandemii COVID-19. 
 
Największym sprzymierzeńcem w walce z wirusem COVID-19 jest, poza odpornością organizmu, 
przestrzeganie zasad higieny i zasady dystansu społecznego. Poniższe zalecenia zostały opracowane                    
w celu zmniejszania ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych podczas pobytu na 
zawodach i uwzględniają aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 
Ministra Rozwoju, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu. 
 
1.  Wejście na obiekt 
 

a) Wejście na obiekt sportowy jest możliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły  
i pod obecnością nauczyciela wychowania fizycznego. 

b) Na obiekcie sportowym należy przestrzegać wymogów określonych przez administratora 
obiektu. 

c) Wszystkie osoby wchodzące na obiekt sportowy muszą mieć założone maseczki lub przyłbice, 
zakrywające nos i usta. 

d) Przy wejściu na obiekt i jego opuszczeniu każda osoba musi zdezynfekować ręce. 
e) Klasa może wejść dopiero po opuszczeniu obiektu (sala, szatnia) przez poprzednią klasę. 

Kolejna grupa oczekuje na wejście przed budynkiem. 
 

2. Osoby znajdujące się na obiekcie podczas lekcji 
 

a) Lekcje wychowania fizycznego będą przeprowadzane w miarę możliwości pogodowych na 
świeżym powietrzu. 

b) Uczniowie biorący udział w lekcjach wychowania fizycznego muszą być zdrowi, bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej. 

c) Przez cały czas trwania lekcji należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między 
uczniami. 

d) Podczas aktywności fizycznej noszenie maseczek jest niewskazane. 
e) Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy przywitaniu, pożegnaniu oraz podziękowaniu za 

rywalizację. 
f) Po zakończonej lekcji uczniowie korzystający ze sprzętu sportowego po uprzednim 

zdezynfekowaniu odkładają w wyznaczone miejsce. 
 
3.  Zasady ogólne dla uczestników lekcji wychowania fizycznego: 
 

a) Jeśli kaszlesz, kichasz, wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek, a potem od razu je 
wyrzucaj. 

b) Nie dotykaj twarzy, ust i nosa podczas ćwiczeń fizycznych. 
c) W miarę możliwości włączniki światła, klamki itp. naciskaj łokciem lub kostką zgiętego palca. 
d) Z jednej butelki napoju może korzystać tylko jedna osoba. Nie dziel się z innymi jedzeniem ani 



 
 

piciem. 
e) Natychmiast poinformuj swojego opiekuna, jeśli zauważysz u siebie jakieś niepokojące objawy 

zdrowotne (złe samopoczucie, kaszel, katar, duszności). 
Załącznik nr 4 

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca 
od dnia 01 września 2021 r. 

na terenie Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. 
w czasie pandemii COVID-19 

 
 

Cel procedury  
Celem niniejszej procedury jest ustalenie szczegółowych sposobów postępowania dla zapewnienia 
bezpieczeństwa  i higieny pobytu uczniów w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie 
Wlkp. trakcie pandemii  COVID-19 .  
 

Zakres procedury  
Niniejsza procedura dotyczy:  
 rodziców uczniów i uczniów przebywających w internacie; 
 nauczycieli oraz wychowawców i innych osób sprawujących opiekę nad uczniami w   internacie; 
 pracowników obsługi internatu oraz innych  pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w 

Gorzowie Wlkp. świadczących pracę na terenie internatu w trakcie trwania pandemii COVID-19.  
 

Odpowiedzialność  
1) Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców, których dzieci 

przebywają na terenie internatu oraz pracowników  internatu jest dyrektor szkoły. Dyrektor 
szkoły publikuje Procedurę na szkolnej stronie internetowej oraz rozsyła ją poprzez dziennik 
elektroniczny rodzicom, uczniom, nauczycielom i wychowawcom.  

2) Rodzice, których dzieci przebywają na terenie internatu są zobowiązani  
do zapoznania się z Procedurą oraz złożenie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do 
procedury potwierdzającego zapoznanie się z dokumentem o którym mowa w  pkt. 3 ust. 1,  
najpóźniej w dniu zakwaterowania ucznia w internacie. Wychowankowie pełnoletni wypełniają 
Oświadczenie samodzielnie. 

3) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej 
sprawie Zarządzenia dyrektora szkoły.    

4) Rodzice, których dzieci przebywają na terenie internatu w trakcie trwania pandemii 
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.  

5) Pracownicy wykonujący pracę na terenie internatu w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni 
są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i 
higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

 

Organ prowadzący szkołę z internatem 
 Udzieli pomocy kierownikowi internatu w realizowaniu skierowanych do niego wytycznych i 

skontroluje funkcjonowanie placówki w tym zakresie. 
 Zapewni środki higieny w ilości wystarczającej dla personelu oraz wychowanków 

korzystających z internatu.  



 
 

 Zaopatrzy pracowników internatu w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 
rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

 Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem placówki, np. w przypadku sytuacji podejrzenia 
zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu wychowanków w 
internacie.  

 Upewnienia się, czy istnieje potrzeba odbycia kwarantanny przez uczniów mieszkających na 
stałe poza granicami Polski i ewentualnie uzgodni z najbliższą stacją sanitarno-
epidemiologiczną sposób jej odbycia przez tych uczniów, którzy chcą skorzystać z internatu w 
związku z planowanym przystąpieniem do egzaminu 

 

Kierownik internatu 
 Zadba, by do internatu byli przyjmowani jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów 

infekcji.  
 Poinformuje wychowanka/ jego rodziców, opiekunów, że osoby mające objawy wskazujące na 

chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, 
przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą skorzystać z 
internatu. Powinny pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej, a także stosować się 
do zaleceń lekarza. 

 Przygotuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie 
poinstruuje pracowników, jak należy je stosować. Wprowadzane wymagania, konieczne dla 
zachowania zdrowia, muszą być wyjaśnione odbiorcom. 

 Przygotuje procedury z przepisami bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie, który 
uwzględnia stan zagrożenia epidemicznego i zapozna z nim wychowanków, kadrę i personel 
internatu.   

 W miarę możliwości ograniczy przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum i w wyznaczonych obszarach. 

 Zadba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi 
osobami (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych) 

 W okresie pandemii COVID-19 zwróci uwagę na profilaktykę zdrowotną, dotyczącą również 
wychowawców i personelu pomocniczego. Do placówki nie powinni przychodzić wychowawcy i 
inni pracownicy, którzy mają objawy chorobowe.  

 Zaplanuje, dopilnuje i monitoruje zachowanie czystości w miejscach pracy, pokojach 
wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz 
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 
poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do 
spożywania posiłków.  

 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewni mydło i środki dezynfekujące w celu 
umożliwienia regularnego mycia rąk przez pracowników i wychowanków oraz wywiesi plakaty 
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji 
rąk.  

 Zwraca uwagę na konieczność zachowania dystansu społecznego – odległość od innych osób 
rekomendowana w przepisach nadrzędnych MEN. 

 Umieści w widocznym miejscu numery telefonów do wyznaczonych osób z organu 
prowadzącego, kuratorium oświaty oraz do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb 
medycznych.  



 
 

 Przygotuje ścieżki szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami wychowanków.  
 Zapewni sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a kierownikiem internatu.  
 Wyznaczy i przygotuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzieli obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zaobserwowania objawów chorobowych. 

 Śledzi na bieżąco strony internetowe Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa 
Zdrowia oraz wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady 
bezpiecznego postępowania. 

 

Wychowawca 
 Przychodzi do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwuje u siebie objawy infekcji, pozostaje w domu i 

kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady medycznej.  
 Jeżeli miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszka z 

osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub sam podlega tym obowiązkom – nie 
przychodzi do pracy i poinformuje o tym przełożonego. 

 Zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myje ręce 
bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji, 
zachowuje rekomendowaną odległość od wychowanków i innych pracowników internatu, 
stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z 
wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez 
inne osoby.   

 Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i wyjaśnia, 
dlaczego zostały one wprowadzone.  

 Rekomenduje, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego 
użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 
rekomendowany przez MEN.  

 Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do  internatu oraz we 
wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłasza konieczność ich 
uzupełniania. 

 Przypomina uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony 
osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktu z pracownikami internatu.   

 Zadba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w 
internacie.   

 Zadba o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków: powierzchnie, w tym podłogi, 
biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie 
przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,  

 Wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być 
starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca 
przeznaczone do wspólnego użytkowania.  

 W przypadku złego samopoczucia wychowanka, wychowawca ma obowiązek wdrożenia zasad i 
sposobów postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, stanowiących element niniejszej 
procedury. 

 Śledzi na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-
2), w tym zasady bezpiecznego postępowania. 

 

Rodzic  



 
 

 Przekazuje Kierownikowi internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, 
aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuje 
w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie 
ryzyka (załącznik nr 1). 

 Stosuje się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania 
dziecka w internacie. 

 Nie posyła dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i 
lekarza.  

 Zaopatrzy dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w 
internacie(załącznik nr 1). 

 Przypomina dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu 
dystansu społecznego, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z 
mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania 
czy kasłania.  

 Pozostawi wychowawcy internatu numer telefonu do kontaktu  (załącznik nr 1). 
 Kontakt wychowanka z odwiedzającym rodzicem odbywa się wyłącznie w wyznaczonym w 

internacie pomieszczeniu. 
 

Wychowanek 
 Zgłasza wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to 

zakażenie. 
 Jeżeli poczuje się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłasza to wychowawcy, 

szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji.   
 Zapozna się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas 

obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad zawartych w ZOBOWIĄZANIU 
WYCHOWANKA INTERNATU ZSE OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE PLACÓWKI, stanowiącym 
załącznik nr 2 niniejszej procedury. 

 Ogranicza opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. 
Wchodząc do internatu dezynfekuje ręce.   

 Ogranicza kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu.  
W przypadku takich kontaktów nie podaje ręki na powitanie, zachowuje rekomendowaną 
odległość od rozmówcy. 

 Zachowuje bezpieczną odległość od innych osób –zgodnie z wytycznymi MEN. 
 Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 

chusteczkę jak najszybciej wyrzuca do zamkniętego kosza i myje ręce. 
 Stara się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
 Używa jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 
 Własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste przechowuje tak, aby ograniczyć 

dostęp do nich dla osób trzecich. 
 Podczas samodzielnego przygotowywania posiłków zachowuje zasady ostrożności (unika 

surowego mięsa i mleka), używa własnych sztućców i naczyń, myje je z użyciem detergentów. 
 Dokłada wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. 
 Jeżeli to możliwe, często wietrzy swój pokój.  
 Zachowuje podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju. 
 Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa 

się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli 



 
 

dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).  Noszenie rękawiczek nie może zastępować 
mycia rąk. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. Wyłącznie 
wychowankowie i pracownicy internatu mają możliwość wchodzenia do części mieszkalnej 
internatu. 

 
Zasady i sposoby postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 
u wychowanka/wychowawcy:  

1. Jeżeli wychowawca/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy 
niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem rekomendowanej przez MEN odległości od innych 
osób. 

2. Pracownik, który zauważył u siebie lub u wychowanka objawy choroby, takie jak: podwyższona 
temperatura*, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie zgłasza ten fakt  
Kierownikowi internatu. W przypadku wychowanka ze zdiagnozowaną alergią, mogącą dawać 
nieswoiste objawy zakażenia, wychowawca konsultuje się z jego rodzicami 

3. Pracownik/wychowawca uzupełnia KARTĘ INFORMACYJNĄ O STANIE ZDROWIA 
WYCHOWANKA (załącznik nr 3) 

4. Kierownik podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu pracownika/wychowanka  
z podejrzeniem choroby w wyznaczonym w internacie miejscu (wyposażonym w środki 
dezynfekujące oraz dodatkowe środki ochrony osobistej), przy czym w przypadku ucznia 
wyznacza pracownika, który będzie sprawował w tym czasie opiekę nad nim. Musi być 
zapewniona odległość osoby odizolowanej od innych osób, ustalona przez MEN. 

5. Pracownik sprawujący opiekę nad uczniem w czasie izolacji w wyznaczonym miejscu, jest 
zobowiązany do zachowania dystansu oraz założenia środków ochrony osobistej znajdujących 
się na wyposażeniu tego gabinetu.  

6. Kierownik internatu, korzystając z danych zebranych w OŚWIADCZENIU RODZICÓW/ 
OPIEKUNÓW PRAWNYCH, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury,  o zaistniałej sytuacji 
niezwłocznie  zawiadamia rodziców wychowanka, którzy pilnie powinni odebrać dziecko z 
internatu, a także umożliwia skorzystanie z teleporady medycznej. W przypadku pracownika 
kierownik zawiadamia PSSE w Gorzowie Wlkp. bądź inne podmioty - w zależności od stanu 
zdrowia pracownika.  

7. W sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia pracownika/wychowanka, powiadamiane jest 
Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

8. W przypadku potwierdzenia choroby pracownika/wychowanka, Kierownik powiadamia 
pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym.  

9. Pracownicy/rodzice wychowanka, którzy, będąc w domu,  zaobserwowali u 
siebie/wychowanka objawy chorobowe mogące świadczyć o zarażeniu wirusem Covid – 19 i są 
diagnozowani w tym kierunku, lub posiedli wiedzę, iż mieli kontakt z osobą chorą, 
niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie, drogą telefoniczną Kierownika internatu, który  
podejmuje stosowne kroki.  

 
* Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 
37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, 
wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę ciała nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę 



 
 

uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Przepisy w sprawie ograniczeń podczas pandemii wskazują 
temperaturę 38,0°C jako kryterium izolowania osoby podejrzanej o zakażenie. 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem konieczne jest: 
a) poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112  
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem, 

b) śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz 
Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących 
przepisów prawa, 

c) niezwłocznie odsunięcie od pracy osoby, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły 
niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie właściwej 
miejscowo stacji sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń,  

d) poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba 
podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty), 

e) stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek,  

f) ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w 
prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną. 

 

Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów  
1) Wszystkie pomieszczenia wspólne oraz sprzęty stanowiące wyposażenie 

internatu, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, po 
zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane. 

2) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego 
wyposażeniem internatu.  

3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do 
dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%). 

4) Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz 
zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.  

 
 

Wykaz załączników do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa  obowiązującej od dnia 1 września 
2020r. na terenie Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. w trakcie pandemii 
koronawirusa COVID-19: 

1. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, 
2. Zobowiązanie wychowanka internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych  

do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie placówki, 
3. Karta informacyjna o stanie zdrowia ucznia. 



 
 

 
Załącznik nr 1 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa  obowiązującej od dnia 1 września 2020r. 
na terenie Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. w trakcie pandemii 
koronawirusa COVID-19 
 

Imię i nazwisko ucznia ………………….………………………………….………………………………  

Imię i nazwisko rodzica/rodziców ……..…………………………………………………………….. 
(opiekunów prawnych) 

Numery telefonu do kontaktu……………………………..………………………………………….. 

   ……………………………..………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………… nie miał kontaktu z osobą zakażoną 
wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia  
nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.  

Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak 
chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 
ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować wychowawcę o wystąpieniu ww. oznak chorobowych 
i nie wysyłać  do internatu dziecka z jakimikolwiek objawami chorobowymi, oraz w sytuacji gdy 
ktoś z najbliższego otoczenia dziecka jest chory lub przebywa na kwarantannie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w internacie procedur związanych z 
reżimem sanitarnym oraz odbierania telefonu z internatu o każdej porze dnia i nocy a także jak 
najszybszego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych 
w czasie jego pobytu w internacie. 

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru 
bezdotykowego.  
Zobowiązuję się do wyposażenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust, a także w środki 
odkażające do mycia blatów, klawiatur komputera itp. Dopilnowania by dziecko ograniczyło się do 
przywiezienia do internatu jedynie rzeczy niezbędnych. Wspierania wychowawców w przestrzeganiu 
procedur związanych z podwyższonym przestrzeganiem przepisów sanitarnych i epidemiologicznych. 
 
Zobowiązuję się do poinformowania kierownika internatu o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny 
zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19. 

W trakcie trwania pandemii wizyty rodziców w pokojach uczniów nie będą możliwe, dziecko może 
spotkać się z rodzicem na świetlicy. 

 
 
 

………………………………..…………………………………….. 



 
 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
Załącznik nr 2 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa  obowiązującej od dnia 1 września 2020r. 
na terenie Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. w trakcie pandemii 
koronawirusa COVID-19 
 

ZOBOWIAZANIE WYCHOWANKA INTERNATU   

DO PRZESTRZEGANIA ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE PLACÓWKI 
 

Niniejszym jako mieszkaniec  Internatu ZespołuSzkół Ekonomicznych zobowiązuję się do: 

 nie przyjeżdżania do internatu z objawami infekcji dróg oddechowych (przeziębienie), 

 dezynfekowania rąk, każdorazowo po wejściu na teren placówki, 

 podczas pobytu w internacie niezwłocznego zgłaszania wychowawcy objawów infekcji, 

 ograniczenia kontaktów z mieszkańcami innych pokoi, unikania gromadzenia się                         
w przestrzeni wspólnej, 

 stosowania środków ochrony osobistej, dezynfekowania rąk przed skorzystaniem                     
z przestrzeni wspólnej, 

 zakrywania nosa i ust podczas kaszlu i kichania,  

 używania jedynie swoich własnych rzeczy i w pokojach i w przestrzeniach wspólnych; również 
podczas samodzielnego przygotowywania posiłków, 

 dokładania wszelkich starań, by w pokoju utrzymać wysoki poziom czystości i higieny, 
częstego dezynfekowania blatów biurek, 

 możliwie częstego wietrzenia pokoju, 

 używania środków ochrony osobistej: maseczki i rękawiczek jednorazowych w trakcie 
sprzątania, 

 utrzymywania rąk w czystości (częste mycie i dezynfekcja), 

 poddania się izolacji w specjalnie wytyczonym pomieszczeniu w razie podejrzenia infekcji, 

 nie przyjmowania na terenie internatu żadnych gości z zewnątrz (umawiać się poza terenem 
internatu), 

 zminimalizowania ilości rzeczy przywożonych do internatu, 

 zachowania - w miarę możliwości - bezpiecznego dystansu w pomieszczeniach ogólnego 
użytku, 

 przestrzegania wszelkich zaleceń wychowawcy, w przypadku wszystkich zmian dotyczących 
bezpieczeństwa sanitarnego jakie mogą w ciągu roku się zmienić. 

 

 



 
 

……………………………………………                                                 ……………………………………………………………………       
                  data                                                                                                    czytelny podpis 
Załącznik nr 3 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa  obowiązującej od dnia 17 maja 2021r. na 
terenie Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. w czasie pandemii COVID-19 

 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA UCZNIA 

POMIAR TEMPERATURY 

Godzina Wysokość temperatury 

  
  
  

INNE ZAOBSERWOWANE OBJAWY: 

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

Godz. odbioru przez rodzica……………………. 

W związku z zaobserwowanymi u ucznia objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem 
sanitarnym z dniem ……………………..……… Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. 
informujemy, iż rodzice są zobowiązani do: 
 

 kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka, 

 pozostawienia dziecka w domu do ustąpienia wszystkich niepokojących objawów  
lub zgodnie z zaleceniami lekarza, 

 w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 rodzic jest zobowiązany  
do natychmiastowego poinformowania dyrektora internatu.  

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

Imię i nazwisko ucznia  
 

Data i godzina zauważenia 
objawów 

 

Jakie wystąpiły objawy? 

 
 
 
 

Godzina poinformowania 
rodziców 

 

Kto został poinformowany?  
 

Podpis osoby informującej  
 



 
 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Załącznik nr 5 

 

Wewnętrzna procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej  
w czasie pandemii COVID - 19. 

 

1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej znajduje się na parterze budynku szkolnego. Czynny jest  
w godzinach od 7:30 do 12:30. 

2. Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej wywieszone są w widocznym miejscu,  
na drzwiach gabinetu.  

3. Gabinet profilaktyki zdrowotnej wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk, rękawice 
diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne, przyłbice oraz jednorazowe fartuchy 
ochronne fizelinowe. 

4. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie przebywa tylko jeden uczeń, który po wejściu 
do gabinetu niezwłocznie dezynfekuje ręce. 

5. Na terenie szkoły znajduje się izolatka. Osoba, u której objawy sugerują podejrzenie 
zakażenia koronawirusem natychmiast umieszczana jest w izolatce. Pielęgniarka poleca 
założenie maseczki. 

6. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych, takich jak realizacja testów przesiewowych, 
sprawowanie opieki przesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problemami 
zdrowotnymi, pielęgniarka stosuje następujące środki ochrony osobistej: rękawice 
diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne, przyłbice oraz jednorazowe fartuchy 
ochronne fizelinowe. 

7. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej, w przypadku nagłych zachorowań, urazów, 
zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i 
niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i 
procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, 
pielęgniarka, poza odpowiednią higieną rąk stosuje środki ochrony osobistej takie jak: 
rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne, przyłbice oraz 
jednorazowe fartuchy ochronne fizelinowe. 

8. W kontakcie bezpośrednim (innym niż udzielanie świadczeń zdrowotnych), pielęgniarka 
zachowuje dystans 1,5 do 2 metrów. W kontaktach z nauczycielami, rodzicami i innymi 
osobami minimalizuje kontakty bezpośrednie, zamieniając je na porady telefoniczne. 

9. Gabinet profilaktyki zdrowotnej  jest często wietrzony, a klamki, blaty i sprzęt wielorazowego 
użytku dezynfekowany środkiem odkażającym, w miarę możliwości po każdym uczniu.  
W gabinecie używa sie jednorazowych kubków i termometrów bezdotykowych. Sprzęt i 
odzież jednorazową wyrzuca sie do wiadra na odpady medyczne, a następnie przekazuje do 
utylizacji. 

10. Sprzątanie gabinetu odbywa się raz dziennie, po zakończonej pracy lub w zależności od 
potrzeby. 



 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 6 

 

Zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki internackiej  
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.  

w czasie pandemii COVID – 19. 
 

 

1) Przed wejściem do stołówki należy nałożyć maseczkę i zdezynfekować dłonie. 

2) Liczebność osób przebywających w tym samym czasie na stołówce nie może 

przekroczyć 25. 

3) Nauczyciel dyżurujący czuwa nad przestrzeganiem zasad higienicznych przy wejściu 

na stołówkę w czasie wydawania śniadań i kolacji. 

4) Maseczka obowiązuje do momentu zajęcia miejsca przy stoliku.  


