
 Załącznik nr 2 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS WEJŚCIA DO SZKOŁY OSOBY Z 

ZEWNĄTRZ 

A. PRZESTRZEŃ WSPÓLNA 

• W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do 

organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE 

OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I 

TEMPERATURĄ POWYŻEJ 38°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY” 

• Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w 

sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

 

B. WEJŚCIE OSOBY Z ZEWNĄTRZ NA TEREN SZKOŁY 

•  Rodzice i uczniowie oraz osoby z zewnątrz muszą zachować bezwzględny dystans 

społeczny – 1,5 m. 

• Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 

na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 

indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

• Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać 

dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej 

kolejności myli ręce wodą z mydłem. 

• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 

postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

C. OSOBA Z ZEWNĄTRZ, KTÓRA CHCE WEJŚĆ DO SZKOŁY 

• W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia 

liczby osób z zewnątrz na terenie szkoły - osoba z zewnątrz może wejść do szkoły, 

jeżeli wcześniej umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo. Przychodzi na 

wyznaczoną godzinę. W szkole nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni. 



• Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma 

założoną maskę zakrywającą nos i usta, 

• Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które 

wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały 

zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

• Pracownik szkoły zarejestruje godzinę wejścia, nazwisko, imię osoby wchodzącej oraz 

kontakt (telefon) w razie konieczności poinformowania o zarażeniu w szkole. 

C1. DEZYNFEKCJA RĄK 

•  Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcja dezynfekuje ręce przygotowanym 

w wejściu płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej. 

 


