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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2021 
z dnia 17.05.2021 r. 

Procedury organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć dydaktycznych dla 
uczniów klas I - IV oraz konsultacji i zajęć specjalistycznych z uczniami 

posiadającymi orzeczenie w związku z występowaniem COVID-19 w ZSCKR im. 
Zesłańców Sybiru w Bobowicku.  

 

§1 

Organizacja zajęć w szkole i placówce. 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

2. W przypadku podejrzenia choroby uczeń zostanie poddany pomiarowi 
temperatury, jeżeli uczeń odmówi zmierzenia temperatury ciała, nie może 
uczestniczyć w zajęciach. Przy stwierdzeniu podwyższonej temperatury 
wprowadzona jest odrębna procedura.  

3. Na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej mierzona jest temperatura ciała. 
Uczniowie zobowiązani są do zapisywania wyników pomiarów. Termometr jest 
każdorazowo dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie 
szkoły.  

5. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie korzystają z udostępnionego przez 
szkołę płynu dezynfekującego do rąk.  W przypadku przeciwwskazań do 
stosowania płynu dezynfekcyjnego uczeń bezzwłocznie po wejściu do budynku 
szkoły myje ręce wodą z mydłem. 

6. 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. 

7. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek chirurgicznych  w trakcie przerw 
międzylekcyjnych, jeżeli przebywają w budynkach szkoły. 

8. Jeżeli warunki atmosferyczne na to zezwalają, uczniowie zobowiązani są do 
opuszczenia budynku szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych. Maseczki 
chirurgiczne wówczas nie obowiązują. 

9. Uczniowie i rodzice/opiekunowie na wcześniej umówione spotkanie wchodzą i 
wychodzą na teren szkoły wyznaczonymi drogami. 

10. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku szkoły, przyprowadza i odbiera dziecko 
tylko w wyznaczonej strefie. 

11. Uczeń i rodzic/opiekun zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników szkoły, jak i innych rodziców i dzieci wynoszący min. 1,5 m.  
(1 uczeń – 1 opiekun). 

12. Komunikacja rodziców z nauczycielem lub pracownikiem szkoły odbywa się drogą 
elektroniczną lub telefoniczną.  
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13. W przypadku konieczności kontaktu osobistego komunikacja powinna być szybka, 
w środkach ochrony indywidualnej (maseczka chirurgiczna, rękawiczki 
jednorazowe lub zdezynfekowane ręce). 

14. Klasy I-II wchodzą drzwiami głównymi, uczniowie klas III-IV wchodzą na teren 
szkoły wejściem tylnym. Przy każdym wejść rozstawione są dwa punkty do 
dezynfekcji rąk. 

15. W sali uczniowie siadają w ławkach z zachowaniem dystansu. 
16. Aktywność uczniów będzie ograniczona w zakresie możliwości występowania 

bliskich kontaktów pomiędzy nimi. W przypadku niemożności zachowania 
dystansu uczniowie zobligowani są do stosowania środków ochrony 
indywidualnej (maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe). 

17. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 
uczeń – 1 ławka szkolna).  

18. Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę lekcyjną w czasie przerwy, a 
w razie potrzeby także w czasie zajęć, niezależnie od warunków pogodowych. 
Wietrzenie sal obowiązuje także w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

19. Z sali, w której przebywa grupa przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostaną usunięte, lub dostęp do nich 
będzie uniemożliwiony.  

20. Uczeń nie przynosi do placówki żadnych zbędnych rzeczy.  
21. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w plecak.  
22. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  
23. Po zakończeniu zajęć każda sala lekcyjna musi być zdezynfekowana. 
24. Ograniczony zostaje do minimum kontakt personelu kuchennego oraz 

pracowników administracji i obsługi z uczniami i nauczycielami. W przestrzeni 
wspólnej obowiązuje w tym przypadku nakaz stosowania maseczek 
chirurgicznych. 

25. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy 
tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane zostają rozwiązania minimalizujące 
ryzyko zakażenia - nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, 
praca zdalna w przypadku pracowników administracji. 

 

 

§1 

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych oraz zajęć praktycznych  
dla uczniów klas I – IV. 

1. W czasie zajęć nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.  
2. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu z boiska 

szkolnego, zajęć praktycznych, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.  
3. Uczeń spożywa przyniesiony przez siebie posiłek i napoje podczas dużej przerwy 

poza budynkiem szkoły. 
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4. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 
używany sprzęt sportowy zostanie zdezynfekowany. 

5. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że uczniowie zachowują 
możliwie maksymalne odległości. 

6. Ograniczone zostają  aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
uczniami.  

7. Odpowiedź ustna może być realizowana przez uczniów z miejsca, w którym siedzą. 
Jeżeli zachodzi konieczność podejścia do tablicy lub nauczyciela obowiązkowe jest 
zachowanie dystansu społecznego i założenie środków ochronnych prze ucznia. 

8. W celu ograniczenia do minimum możliwości kontaktowania się  
z pozostałymi uczniami,  poszczególne klasy zostają przydzielone  
do gabinetów, bez konieczności przemieszczania się  
(z wyłączeniem niektórych zajęć praktycznych). W gabinetach zmieniają się 
jedynie nauczyciele prowadzący lekcje. 

9. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje 
się: 

1) zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów,  
co najmniej 1,5 m;  

2) pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika 
nauczyciela; 

3) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 
nauczyciela; 

4) w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela 
pomiędzy ławkami uczniów; 

5) w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek 
jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez dyrektora. 

 

 

§3 

Zasady organizacji zajęć specjalistycznych i konsultacji 

1. Konsultacje dla uczniów i zajęcia specjalistyczne z uczniami posiadającymi 
orzeczenie będą odbywały się wg harmonogramu na rok 2020/2021 ustalonego 
przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami.  

2. Harmonogram konsultacji i zajęć specjalistycznych przekazuje uczniom 
nauczyciel, który prowadzi konsultacje lub zajęcia.  

3. Konsultacje odbywają się w wyznaczone dni od godziny 15.00.  
4. W konsultacjach biorą udział wyłącznie uczniowie, którzy uzgodnili termin 

konsultacji drogą elektroniczną, np. przez e-dziennik z nauczycielem.  
5. Liczba uczniów na konsultacjach i innych zajęciach dodatkowych nie może 

przekraczać liczby ławek w sali lekcyjnej, w której odbywają się dane zajęcia. 
6. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w godzinach ustalonych przez nauczyciela w 

porozumieniu z rodzicem ucznia.  
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7. Przybory, książki i materiały do konsultacji i zajęć specjalistycznych uczeń trzyma 
na ławce szkolnej lub w plecaku.  
 
 

 §4 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Powyższe procedury obowiązuje od dnia 17.05.2021 r. 
2. Procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły: https://bobowicko.pl/ 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2021 
z dnia 17.05.2021 r. 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII 
COVID-19 na terenie internatu  

w Zespole Szkół im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku 

 

§1 

CEL PROCEDURY 

Przygotowanie pracowników, wychowanków, rodziców i innych osób 
współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający 
wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19. 

§2 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA INTERNATU W WARUNKACH 
ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19 

1) Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Internacie 

ZSCKR w Bobowicku odpowiada Dyrektor Szkoły. 

2) W internacie stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3) Przy wejściu do internatu, na piętrach mieszkalnych i w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych wiszą instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, zakładania oraz 

zdejmowania maseczek chirurgicznych i rękawiczek jednorazowych oraz składy 

produktów biobójczych. 

4) Dozowniki z płynem dezynfekującym dostępne są przy wejściu do internatu. 

5) Na terenie internatu znajdują się specjalnie oznaczone pojemniki do wyrzucania 

maseczek chirurgicznych oraz rękawiczek jednorazowych. 

6) Do internatu nie będą wpuszczane osoby z objawami chorobowymi wskazującymi 

na infekcję. 

7) W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy 

pracownicy. 

8) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na 

terenie internatu wychowawca powiadamia dyrektora szkoły. 

9) W internacie obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz). 

10) Świetlica jest wyłączona z użytkowania do odwołania. 
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11) W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, 

schody) obowiązuje ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem). 

12) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych mogą przebywać 

jednocześnie maksymalnie  2 osoby, zachowując wszelkie środki ostrożności. 

13) Od godziny 19.00 do 6.00 drzwi internatu będą zamykane na klucz. 

14) Obowiązuje zakaz odwiedzin między pokojami. 

§3 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

Wychowanku: 

1) Zgłoś Wychowawcy swój przyjazd do internatu i poddaj się obowiązkowemu 

pomiarowi temperatury. 

2) Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa  

lub podejrzaną o to zakażenie. 

3) Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to 

wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji. 

4) Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu 

podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad. 

5) Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych 

budynku. 

6) Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. 

W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie. 

7) Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób. 

8) Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce. 

9) Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

10) Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Własne podręczniki, 

przybory szkolne oraz rzeczy osobiste przechowuj w przydzielonej im szafce i 

ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do 

internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

11) Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. 

12) Często wietrz swój pokój. Zachowaj podwyższone zasady ostrożności 

podczas sprzątania swojego pokoju. 
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13) W miejscach ogólnodostępnych (na korytarzach i przestrzeniach 

wspólnych) masz obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub 

elementu odzieży. 

14) Zużyte maseczki i rękawiczki wyrzucaj do specjalnie oznaczonych 

pojemników! 

§4 

 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW INTERNATU 

1. Obowiązki pracowników obsługi: 
 

1) pracownicy pracują w rękawiczkach i dbają o higienę rąk; 

2) stosują ściśle zasady nakładania i zdejmowania oraz utylizowania rękawiczek, 

maseczek chirurgicznych; 

3) ograniczają kontakt z wychowankami oraz wychowawcami do niezbędnego 

minimum; 

4) przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, 

aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji; 

5) zachowują szczególną ostrożność korzystając z magazynu, portierni, innych 

pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.  

6) zachowują dystans między sobą; 

7) myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, 

siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają wychowankowie i 

wychowawcy, drzwi wejściowe do placówki, powierzchnie płaskie, kurki przy 

kranach; 

8) wszystkie obszary często używane, takie jak pomieszczenia sanitarno-higieniczne, 

ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z 

detergentem; 

9) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy; 

10) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły; 
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11) pracownicy postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurami 

bezpieczeństwa. 

2. Obowiązki wychowawców: 
 

1) pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze; 

2) wykonują pomiar temperatury każdemu wychowankowi po przyjeździe do 

internatu z domu oraz raz dziennie w trakcie sprawdzania obecności; 

3) systematycznie monitorują przestrzeganie obowiązujących obostrzeń przez 

młodzież mieszkającą w internacie; 

4) wyjaśniają młodzieży zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem 

zakażenia korona wirusem; 

5) unikają organizowania większych skupisk młodzieży w jednym pomieszczeniu; 

6) zachowują odpowiedni dystans społeczny między sobą i wychowankami, w każdej 

przestrzeni placówki (min. 1,5m); 

7) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora szkoły; 

8) informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych 

młodzieży; 

9) postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 

10) dbają o higienę  rąk i stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad 

określonych przez GIS, MZ. 

§5 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki dostępnymi  

na stronie internetowej szkoły: https://bobowicko.pl/ 

2) Przekazują dyrektorowi niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego 

dziecka. Informują w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub 

znajduje się w tzw. grupie ryzyka. 
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3) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do 

zakwaterowania dziecka w internacie. 

4) Nie posyłają dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. 

5) Zaopatrują dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu  

w Internacie. 

6) Instruują dziecko w zakresie 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. 

7) Obowiązkowo pozostawiają aktualny numer telefonu do kontaktu. 

 

§6 

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ 

1. Internat nie organizuje wyjść poza teren Szkoły. 

2. Młodzież opuszcza teren Internatu i teren Szkoły tylko  w sprawach niezbędnych 

po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. 

 

                                                                           §7 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Powyższe procedury obowiązują w internacie od dnia 17.05.2021 r. do czasu ich 

odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy internatu oraz rodzice i opiekunowie wychowanków 

zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2021 
z dnia 17.05.2021 r. 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru  

w Bobowicku spożywających posiłki w stołówce szkolnej w trakcie 
trwania Pandemii Covid 19. 

 

1. Przed wejściem na stołówkę uczeń ma obowiązek umyć ręce w wodzie z mydłem 
i zdezynfekować . 

2. Korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do stosowania środków 
ochrony osobistej (maseczka chirurgiczna). 

3. Jednorazowo na stołówce może przebywać tyle osób, ile zostało wyznaczonych 
miejsc. 

4. Przy jednym stoliku mogą siedzieć tylko osoby mieszkające w tym samym 
pokoju. 

5. Odległość między stolikami musi wynosić min. 1,5 m. 
6. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa. Posiłki, napoje oraz dodatki (cukier, 

sól, sztućce, serwetki) podaje osoba do tego celu wyznaczona. 
7. Po skończonym posiłku osoby stołujące się  odnoszą naczynia do okienka 

zdawczego, zachowując dystans społeczny. 
8. W przypadku pracowników stołówki zachowana powinna zostać odległość 

stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m.  
9. Pracownikom kuchni i stołówki zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą  

z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 
60%). 

10. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły 
należy stosować maseczkę chirurgiczną oraz jednorazowe rękawice ochronne. 

11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców, a także higieny osobistej.  

12. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

13. Po zakończonym posiłku stołówka jest wietrzona i dezynfekowana. 
14. Procedura jest dostępna na stronie internetowej szkoły: https://bobowicko.pl/ 
15. Powyższa procedura obowiązuje od dnia 17.05.2021 r. 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5/2021 
z dnia 17.05.2021 r. 

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa 
i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku 

w trakcie epidemii COVID-19 
§ 1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Szkolnej  
w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru  
w Bobowicku w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników i pracowników biblioteki, 
zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi 
użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania  
i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą 
czytelników oraz kontaktów zewnętrznych. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne 
osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające  
na terenie biblioteki od dnia 18.05.2021 r.  

3. Procedura jest dostępna na stronie internetowej szkoły: https://bobowicko.pl/ 
 

§ 2 

Procedura obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny  
dla użytkowników biblioteki. 

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie 
kontaktu. 

3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 
4. Godziny otwarcia dla czytelników.  
5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki. 

 

§ 3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny  
dla użytkowników biblioteki. 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu  
do szkoły oraz w pomieszczeniach bibliotecznych.  

2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek chirurgicznych. 
3. Korzystać z czytelni może maksymalnie 6 osób. 
4. Pomieszczenia należy wietrzyć co godzinę w trakcie przebywania młodzieży  

w pomieszczeniach, a także po zakończeniu godzin pracy biblioteki. 
5. Dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni zaleca się jak 

najczęściej. 
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§ 4 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie 
kontaktu. 

1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania 
zbiorów bibliotecznych. 

2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczek chirurgicznych 
oraz noszenia jednorazowych rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający 
się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi. 

§ 5 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

1. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. 
Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.  

§ 6 

Godziny otwarcia biblioteki dla uczniów. 

1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 biblioteka otwarta będzie dla uczniów 
codziennie w godzinach 8.00 – 14.00. 

 

§ 7 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki. 

1. Czytelnik, zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maseczki 
chirurgicznej oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem biblioteki 
i innymi osobami korzystającymi z biblioteki (min. 1,5 m).  

2. Po przyjęciu zbiorów bibliotecznych od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować 
blat, na którym leżały książki.  

3. Przyjęte zbiory biblioteczne powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni  
do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, stoliki oznaczone datą zwrotu, 
odizolowane od innych egzemplarzy.  
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Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 5/2021 
z dnia 17.05.2021 r. 

 
Procedury postępowania na wypadek podejrzenia  zakażenia koronawirusem 

COVID-19 u ucznia/ pracownika Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku 

w stanie zagrożenia epidemicznego Covid 19 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Procedury opracowano w oparciu o wytyczne GIS, MEN i MZ.  

2. Osoby przebywające w internacie w czasie trwania roku szkolnego 2020/2021, 

praktyk zawodowych i konsultacji obowiązują ogólne zasady przestrzegania 

bezpieczeństwa, higieny i ograniczenia przedstawiane i aktualizowane przez 

Ministerstwo Zdrowia  

i Główny Inspektorat Sanitarny oraz poniższe procedury. 

§ 2 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka 

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

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 

należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym 

pomieszczeniu  

lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem co najmniej 2 m odległości od innych osób.  

2. Miejscem natychmiastowego odizolowania wychowanka jest izolatka – przy gabinecie 

pielęgniarki szkolnej.   

3. W przypadku, kiedy stan zdrowia wychowanka nie wymaga pomocy Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, może pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady 

medycznej bądź udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transport, 

jeżeli jest pełnoletni, unikając transportu zbiorowego. Wychowawca powiadamia 

rodzica/opiekuna niepełnoletniego wychowanka o zaistniałej sytuacji i konieczności 

odebrania wychowanka.  

4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe,  

aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji 

niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną, 

która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.  
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5. W celu ustalenia dalszego postępowania z odizolowaną osobą z objawami 

chorobowymi należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższą stacją 

sanitarno- epidemiologiczną, która ustali dalsze postępowanie.  

6. W czasie nieobecności pielęgniarki, wszelkie decyzje i działania podejmuje 

wychowawca internatu według procedur zawartych w regulaminie.  

7. O zaistniałej sytuacji wychowawca powiadamia dyrektora szkoły.  

8. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zostaje poddany 

gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz 

zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

9. Ustala się listę 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.  

10. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania wychowanka i 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.  

§ 3 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

wychowawców oraz pracowników niepedagogicznych  

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy 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.  

2. Pracownicy zobowiązani są do śledzenia informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia 

(www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.  

3. Osoba, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące 

chorobę grog oddechowych, zostaje niezwłocznie odsunięta od pracy, przebywa  

w izolatce, przy czym wychowawca internatu, pielęgniarka szkolna lub inny 

pracownik powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną 



Strona 16 z 16 
 

lub wzywa pogotowie ratunkowe i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń.  

4. Konieczne jest stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek.  

5. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zostaje poddany 

gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz 

zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

6. Ustala się listę 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.  

7. O zaistniałej sytuacji wychowawca internatu powiadamia dyrektora szkoły. 

 

§ 4 

                                                    Postanowienia końcowe 
 

3. Powyższe procedury obowiązują od dnia 17.05.2021 r. 
4. Procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły: https://bobowicko.pl/ 

 


