
Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora 
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Wewnętrzny regulamin funkcjonowania CKZiU nr 1 w Raciborzu  

w czasie epidemii 

 

Pracownicy 

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i 

pracownikom Centrum w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Pracownicy przy wejściu do budynków szkoły dezynfekują ręce i zasłaniają usta i nos. 

3. Nauczyciele: 

a. ograniczają do niezbędnego minimum czas przebywania w pokojach 

nauczycielskich, przebywając w nim zachowują dystans społeczny. Zakrywanie ust i 

nosa w pokojach nauczycielskich nie jest wymagane. 

b. swoje rzeczy osobiste, pomoce naukowe, kurtki itp. przechowują w pokoju 

nauczycielskim, 

c. pełnią dyżury w miejscach ustalonych przez dyrektora oraz zgodnie z ustalonym 

przez niego harmonogramem, 

d. podczas dyżuru i przebywania w innych strefach wspólnych zakrywają nos i usta 

oraz zachowują dystans społeczny, 

e. podczas dyżuru dbają, by uczniowie nie gromadzili się w większych grupach i 

przebywali w wyznaczonych strefach, 

f. odbywają zajęcia w salach przyporządkowanych danej klasie/grupie, 



g. mogą prowadzić zajęcia w plenerze po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, uzyskując 

jej potwierdzenie w rejestrze wyjść, 

h. prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie, dopilnowują, by uczniowie niezwłocznie 

po dzwonku na przerwę opuścili budynek szkolny. 

i. wietrzą sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają swoje kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza niezwłocznie ten fakt 

dyrektorowi szkoły (w razie jego nieobecności wicedyrektorowi). 

6. W szkole wyodrębniono pomieszczenie pokój 208 (izolatorium) przeznaczone dla osób u 

których zaobserwowano objawy o których mowa w pkt. 5. 

7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej 

grupie. 

8. Zasady korzystania z biblioteki reguluje regulamin. 

9. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej reguluje regulamin. 

10. Pojemniki do wrzucania masek i rękawic jednorazowych znajdują się przy wejściach do 

budynków szkoły i są odpowiednio oznaczone. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do 

szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 



3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i 

po skorzystaniu z toalety. 

4. Kierownik ds. administracji i kadr monitoruje codzienne prace porządkowe, 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, klawiatur, itp. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

8. Sale lekcyjne oraz części wspólne (toalety, korytarze itp.) są wietrzone co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są czyszczone lub 

dezynfekowane przez wyznaczonych uczniów/dyżurnych, po każdych zajęciach z daną 

grupą. 

10. Pracownikom zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować dyrektora 

szkoły i stosować się do jego zaleceń. 


