
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 31/2021 

Dyrektora Zespołu Oświatowego  

w Stoczku Łukowskim 

z dnia  30.08.2021 r. 

Procedura ogólna 

1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

3. Przy wejściach do szkoły znajduje się instrukcja dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji rąk 

(wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z 

którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. 

4. Przy wejściach do szkoły oraz na piętrach znajduje się instrukcja prawidłowego nakładania i 

zdejmowania maseczek oraz rękawiczek ochronnych. 

5. Od godziny 8:00 czynne jest tylko główne wejście do budynku. Z głównego wejścia korzystają 

rodzice/opiekunowie odbierający wychowanków oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III. 

Uczniowie klas I – VIII wychodzą do budynku szkoły zgodnie z harmonogramem wchodzenia. 

6. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe 

środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego. 

7. W szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną w częściach tzw. wspólnych – 

zarówno przez uczniów, pracowników jak i osoby trzecie. Nie ma jednak przeszkód, aby 

korzystać z takiej formy zabezpieczenia w każdym pomieszczeniu, z wyjątkiem sali 

gimnastycznej podczas zajęć wychowania fizycznego. 

8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. W każdym pomieszczeniu 

sanitarnohigienicznym widnieje instrukcja z zasadami skutecznego mycia rąk. 

9. Na terenie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Stoczku Łukowskim obowiązują 

następujące instrukcje GIS: 

1) Jak skutecznie dezynfekować ręce. 

2) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 

3) Jak skutecznie myć ręce. 

4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę. 

10. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. 

11. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała swojego dziecka 

termometrem bezdotykowym jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na 

terenie szkoły lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

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

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

13. Uczeń, u którego w czasie pobytu w szkole zaobserwowano objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38
0
C, kaszel, duszności), jest 

izolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i czeka na pilny odbiór przez rodzica/opiekuna lub wskazaną przez 

niego osobę. 

14. Pracownik informuje niezwłocznie dyrektora szkoły o fakcie izolacji ucznia. 

15. Dalszy sposób postępowania z dzieckiem, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe 

określa lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, z którym mają obowiązek skontaktować się 

rodzice. 

 

 

 



 

 


