
1 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO  

W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ 

MUZYCZNYCH IM. F.CHOPINA W WARSZAWIE 

 

Ogólne zasady dla szkoły:  

Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 

w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

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.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 

wolne od zajęć. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych 

rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez 

zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów ze szkolną 

społecznością działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną 

uczniów i pedagogów stanowią pilną konieczność. W przypadku naszej Szkoły będzie to 

przede wszystkim wsparcie uczniów i pedagogów w pracy nad stopniowym wyrównaniem 

poziomu realizacji podstawy programowej poprzez odpowiednią organizację ramowych 

planów przesłuchań i egzaminów, dostosowanie do obecnej sytuacji tegorocznych 

wymagań edukacyjnych a także powrót do ożywionego życia artystycznego. Dla 

pedagogów zorganizowane będą również działania z zakresu doskonalenia zawodowego 

uświadamiające im wagę tych problemów i proponujące narzędzia do radzenia sobie z 

uczniami w trudnych sytuacjach.  

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość należy 

bacznie obserwować zachowanie uczniów i na bieżąco reagować na pojawiające się symptomy 

ewentualnych problemów czy zaburzeń.  

Wszystkie niepokojące zachowania uczniów należy zgłaszać bezzwłocznie kierownikowi 

sekcji, wicedyrektorom, lub dyrektorowi szkoły. 
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Organizacja zajęć  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. 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). 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły wszyscy przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Przy wejściu do budynku Szkoły jest obowiązek dezynfekowania rąk zgodnie  

z zamieszczoną instrukcją. 

5. Rodzice (opiekunowie) odprowadzający lub odbierający młodzież mogą wchodzić  

do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 rodzic (opiekun) na 1 ucznia, 

b) dystans od kolejnego rodzica (opiekuna) z uczniem 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. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć młodzież w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 

gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.  

7. Obowiązuje stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej na terenie całej szkoły  

(obu budynków).  

8. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko 

osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania 

środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz 

przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk 

lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

9. Wszyscy nauczyciele organizują system szybkiej, skutecznej komunikacji z uczniami   

i ich rodzicami (opiekunami). Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem  

e-dziennika, e-poczty służbowej, telefonów i komunikatorów internetowych. 

10. W obu budynkach szkoły w portierni znajdują się termometry do bezdotykowego pomiaru 

temperatury ciała. W razie jakichkolwiek podejrzeń czy wątpliwości co do stanu zdrowia 

osoby wchodzącej do szkoły portier lub ochrona powinni dokonać pomiaru temperatury 

ciała tej osoby. W przypadku stwierdzenia temperatury wyższej niż 38 stopni Celsjusza 

osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren szkoły.  

11. Jeżeli nauczyciel lub inny 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 
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powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

12. Szkoła stara się organizować pracę w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między 

osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,  

i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

13. W salach lekcyjnych obowiązuje : 

 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 możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych 

lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

14. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu  

do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć (klawiatury instrumentów, sprzęt audio-

wideo) należy dezynfekować zgodnie z zamieszczonymi obok instrukcjami.. 

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, lub w torbie (plecaku). W budynku przy ul. Połczyńskiej 56 

uczniowie mogą zostawiać przybory szkolne i podręczniki w przydzielonych szafkach.  

17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

18. W przypadku zajęć odbywanych poza szkołą (koncerty w domach kultury itp.) należy 

przestrzegać obowiązujących w tych miejscach zasad dystansu społecznego, a także  

we wskazanych miejscach nosić maseczki ochronne i dezynfekować ręce.  

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

20. W przestrzeniach wspólnych takich jak hall szkoły czy bufet należy również bezwzględnie 

przestrzegać zasad dystansu społecznego i nosić maseczkę ochronną. Przed wejściem  

z takich przestrzeni do sali lekcyjnej należy umyć i zdezynfekować ręce.  

21. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

22. Podczas zajęć pozalekcyjnych takich jak audycje czy koncerty szkolne zależy również 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego – do Sali koncertowej wchodzić  

w maseczce i zdezynfekować ręce.  

23. Podczas korzystania z biblioteki szkolnej obowiązują również zasady bezpieczeństwa 

sanitarnego. Konieczny jest również okres 2 dni kwarantanny dla książek i nut 

przechowywanych w bibliotekach.  

24. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania  

w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi, np.: 
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- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 

obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się  numer do kontaktu z inspekcją sanitarną  

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

2. Wszystkie osoby, które wchodzą do szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

ochronne, mają zakryte usta i nos maseczką. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucić 

do kosza specjalnie do tego przeznaczonego.  

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły 

oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  

z toalety. Myć ręce należy zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy umywalkach  

w toaletach. 

4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie 

z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

5. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania młodzieży 

w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

6. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać  

go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów 

należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 

 

Bufet  

1. W bufecie szkoły powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy 

wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.  

W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy bufetu 

powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

2. Osobom pracującym w bufecie zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo 

dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba  

że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc  

od powierzchni stolika. Konieczne jest częste czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.  

4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez młodzież w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego spożycia posiłku. Młodzież może spożywać posiłki i napoje przyniesione  

z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce w bufecie Szkoły należy myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. W przypadku braku takiej 

możliwości należy stosować sztućce i naczynia jednorazowe. W bufecie nie powinno być 

na stołach żadnych dodatków (cukier, sól, wazoniki itp.) 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

1. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. W budynku przy ul. Bednarskiej 11 sala nr 34, a w budynku przy ul. Połczyńskiej 56 sala 

A 107 to miejsca, w których można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów infekcji dróg oddechowych. 

4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać poradę 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. 

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 z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 

mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 

przypadkiem. 

8. Należy ustalić miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzić dodatkowe sprzątanie, a także 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

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

się do zaleceń, a w szczególności:  

 ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie; 

 stosować się do wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego / 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus 

oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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10. Należy śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

Załączniki – instrukcje 

a) mycia rąk  

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 

b) dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

f) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych  

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

