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I. Organizacja szkoły zapobiegająca rozprzestrzenianiu się wirusa 
 

1. W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia od 1 września rozpoczynają się w sposób 
tradycyjny z możliwością przejścia, w razie zwiększającego się zagrożenia epi-
demicznego, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sani-
tarnym i Starostą Wągrowieckim na nauczanie hybrydowe lub zdalne. 

2. W sierpniu pracownicy/nauczyciele zapoznają się z procedurami postępowa-
nia w czasie zagrożenia epidemicznego. Dyrektor szkoły zapewnia pracowni-
kom maseczki oraz zabezpiecza środki dezynfekujące. 

3. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawcy zaznajamiają uczniów oraz 
na wrześniowych zebraniach z rodzicami rodziców z zasadami funkcjonowa-
nia szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego, a nauczyciele informatyki 
przygotowują nowych uczniów do korzystania z platformy GOOGLE CLAS-
SROOM i MEET. Dla uczniów klas pierwszych należy stworzyć indywidualne 
konta umożliwiające korzystanie z w/w platformy.  

4. Nauczyciele mogą zarchiwizować materiały, z których korzystali w minionym 
okresie nauki zdalnej oraz powinni usunąć grypy których już nie uczą. 

5. Do szkoły może uczęszczać uczeń oraz podejmować pracę pracownik bez ob-
jawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy do-
mownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domo-
wych lub w izolacji. 

6. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w prze-
strzeni wspólnej szkoły gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

8. Uczniowie klas 1 i 3 po szkole podstawowej wchodzą/wychodzą do/ze szkoły 
wejściem głównym, a uczniowie klas 2 oraz 3 po gimnazjum wejściem z pra-
wej strony  dziedzińca (wejście B). 

9. W okresie jesienno-zimowym uczniowie wchodzący do szkoły wejściem głów-
nym schodzą do szatni główną klatką schodową przy lustrze, natomiast mło-
dzież wchodząca wejściem B schodzi do szatni klatką schodową przy kawia-
rence. 

10. Poszczególne roczniki korzystają z przypisanych im szatni. Stosowna informa-
cja znajduje się na drzwiach do szatni. W szatni odzież zaleca się zawieszać się 
co drugie miejsce. Po wyjściu zaleca się zdezynfekować ręce. 

11. Wchodząc do szkoły obowiązkowo należy zasłonić usta i nos maseczką oraz 
zdezynfekować ręce. 

12. W czasie przerw międzylekcyjnych, ze względu na brak możliwości zachowa-
nia bezpiecznego dystansu między osobami przebywającymi w ciągach komu-
nikacyjnych obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust maseczką.  

13. Podczas trwania lekcji uczeń i nauczyciel może korzystać z maseczki. 
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14. W szkole zostaje ograniczone przemieszczanie się uczniów pomiędzy skrzy-
dłami szkoły i piętrami do niezbędnego minimum polegającego na przejściu 
pod klasę, w której odbywa się kolejna lekcja. Przejście do i z sal: 119 (che-
miczna), 120 i 121 (historyczne) odbywa się dolnym korytarzem (obok sekreta-
riatu). 

15. Należy często a  szczególnie po wyjściu z toalety i po dużej przerwie dokładnie 
myć ręce lub je zdezynfekować (instrukcje zamieszczone przy umywalkach). 

16. W szkole znajduje się specjalne pomieszczenie do izolacji osób u których zau-
ważono niepojące objawy mogące wskazywać infekcję lub zakażenie (numer 
sali 106 na 1 piętrze starej części budynku), zaopatrzone zgodnie z zaleceniami 
MZ i GIS, gdzie może być umieszczona osoba podejrzana o zakażenie. 

17. W szkole znajdują się dwa termometry bezdotykowe: w świetlicy szkolnej oraz 
w bibliotece. Ponadto temperaturę można zmierzyć w gabinecie pielęgniarki w 
godzinach pracy personelu medycznego. Kryterium odizolowania ucznia bądź 
pracownika i skierowania go pod opieką osoby wskazanej przez dyrekcję szko-
ły do izolatorium jest temperatura 380C. 

18. Pielęgniarka szkolna przyjmuje pacjentów w maseczce zakrywającej nos i usta 
oraz w rękawiczkach. Odkaża i wietrzy pomieszczenie  po każdym pacjencie. 
W gabinecie pielęgniarki może przebywać jedna osoba, która ma założoną ma-
seczkę zakrywającą nos i usta. 

19. W pokoju nauczycielskim może przebywać ograniczona ilość osób –
nauczyciele powinni zachować bezpieczny dystans. Należy przestrzegać czę-
stego wietrzenia pomieszczenia.  

20. Podczas przerw obowiązuje harmonogram dyżurów ustalony przez wicedy-
rektora. 

21. Organizacja dużej przerwy. 

Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia: 

 wychowania fizycznego  w sali gimnastycznej spędzają przerwę na kory-
tarzu parteru nowej części przed salą lub na zewnątrz przy sali (przy wej-
ściu C) , 

 w salach 1, 11, 12 spędzają dużą przerwę na korytarzu głównym (parter 
stara część)  lub w warunkach sprzyjającej pogody na dziedzińcu szkol-
nym,  

 w salach 13, 14, 23, 25, 29 i świetlicy spędzają dużą przerwę na korytarzu  
parteru nowej części szkoły lub  na placu dziedzińca szkoły (korzystając 
z wejścia B),  

 w salach 101, 105, 108, 109, 110 spędzają dużą przerwę na korytarzu na 
pierwszym piętrze starej części,  

 w salach: 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121 na  korytarzu pierwszego piętra 
nowej części, 

 w salach: 201, 203, 204, 205 na korytarzu drugiego piętra starej części szko-
ły łącznie ze schodami prowadzącymi z 1 piętra na drugie piętro. 
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W czasie dużej przerwy zaleca się zdezynfekowanie stolików, krzeseł, sprzętu 
wykorzystywanego podczas zajęć oraz obowiązkowe wietrzenie sal i pomiesz-
czeń. 

22. W szkole uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów i podręczników. 

23. Zaleca się lekcje na świeżym powietrzu. Szkołę można opuścić po wcześniejszym 
uzgodnieniu z wicedyrektorem. Jeśli zajęcia mają się odbywać poza terenem 
szkoły, należy dodatkowo wpisać je do rejestru wyjść w dzienniku elektronicz-
nym.  

24. Podczas zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 
Sprzęt każdorazowo po zajęciach powinien być poddany dezynfekcji przez nau-
czyciela.  

25. Rodzic/opiekun prawny wnioskuje o usprawiedliwienie nieobecności przez 
dziennik elektroniczny z konta rodzica. W wyjątkowych przypadkach za zgodą 
wychowawcy dozwolone są zeszyty kontaktu, które przechowuje wychowawca 
(zalecane 2 dni kwarantanny). Dokładne przepisy znajdują się w Statucie I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. 

26. Rodzic/opiekun prawny wnioskuje o zwolnienie dziecka z zajęć przez dziennik 
elektroniczny (wyjątkowo, sporadycznie stosować można zeszyt kontaktu) u wy-
chowawcy po uzyskaniu aprobaty nauczyciela, z którego lekcji ma być zwolniony 
uczeń. Uczeń wychodzi ze szkoły (po zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie) oka-
zując pracownikowi monitoringu legitymację lub inny dowód tożsamości. Pra-
cownik monitoringu odnotowuje w rejestrze fakt opuszczenia szkoły przez 
ucznia. 

27. W przypadku zalecenia przez personel medyczny zwolnienia ucznia z zajęć 
szkolnych, wymagany jest odbiór ucznia niepełnoletniego przez rodzi-
ca/opiekuna prawnego. W przypadku ucznia pełnoletniego uczeń może opuścić  
szkołę samodzielnie po uzyskaniu zgody od rodzica. Każdorazowo opuszczenie 
budynku przez ucznia należy zgłosić w sekretariacie, gdzie zostanie to odnoto-
wane.  

28. W świetlicy szkolnej może przebywać bez zakrywania ust i nosa taka liczba osób, 
na którą zezwalają bieżące przepisy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.  Przy 
większej liczbie osób w pomieszczeniu, wymagane jest zakrywanie ust i nosa. 
Pomieszczenie powinno być wietrzone po każdej lekcji oraz dezynfekowane mi-
nimum w dużą przerwę. 

29. W bibliotece może przebywać 1 osoba wypożyczająca. Zwracaną książkę czytel-
nik odkłada w wyznaczonym miejscu. Oddane książki podlegają dwudniowej-
kwarantannie. Wyłączony zostaje samodzielny dostęp do księgozbioru – książki 
podaje bibliotekarz. W celu usprawnienia ewentualnych wypożyczeń należy 
sprawdzić dostępność poszukiwanej książki w katalogu online biblioteki. Po-
mieszczenie powinno być często wietrzone i dezynfekowane - minimum w każdą 
przerwę. W czytelni mogą przebywać uczniowie w takiej liczbie, aby zachować 
wzajemny odstęp ok. 2 metrów.  
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30. Zastępstwa będą przydzielane w pierwszej kolejności w salach lekcyjnych, potem 
ewentualnie w świetlicy. 

31. Zebrania będą odbywały się w następujący sposób: 

 we wrześniu w szkole – każdy rocznik innego dnia- protokół wypełniamy 
w dzienniku elektronicznym, 

 kolejne, wg harmonogramu zebrań, o sposobie organizacji decyduje dyrektor, 
po przeprowadzeniu analizy stopnia zagrożenia,  protokół wypełniamy 
w dzienniku elektronicznym. 

32. Imprezy szkolne odbywają się na dziedzińcu szkolnym lub w auli z zachowa-
niem zasady zajmowania miejsc siedzących co drugie krzesło. W czasie wydarzeń 
opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele. Dopuszcza się zasadę 
udziału w imprezie w auli tylko przedstawicieli klas po wskazaniu takiej możli-
wości przez dyrekcję szkoły.  

33. Wycieczki szkolne odbywają się tylko za zgodą dyrektora szkoły z zachowaniem 
aktualnie obowiązujących wytycznych. 

34. Zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań mogą odbywać się tylko w grupach 
maksymalnie 15 osobowych. W trakcie tych zajęć również obowiązuje zachowa-
nie dystansu, a po ich zakończeniu  odkażanie stołów i sprzętu wykorzystywane-
go do zajęć. 

35. Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać tylko bezpośrednio na konto 
z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy do której uczęszcza uczeń. Prezydium 
Rady będzie podawało co dwa miesiące do wiadomości wychowawców stan 
wpłat danej klasy. 

36. O organizacji studniówki zdecyduje komitet studniówkowy w porozumieniu 
z dyrektorem. 

37. O sposobie przeprowadzania zebrań rady pedagogicznej decyduje dyrektor szko-
ły. W czasie zebrań stacjonarnych zalecane jest założenie maseczki. 

38. W roku szkolnym 2021/22 kawiarenka nie będzie czynna do odwołania. Ponadto 
nie należy organizować poczęstunków i wspólnej degustacji potraw.  

39. Personelowi sprzątającemu zaleca się: 

 korzystanie z rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta, 

 dezynfekcję rąk po zdjęciu rękawiczek i maseczki, 

 usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami, 

 natychmiast zdezynfekować miejsca, gdzie przebywał uczeń czy pracownik 
z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i zachować dodatkowe środki 
ostrożności, 

 ograniczenie kontaktu z uczniami i nauczycielami, 

 podczas każdej lekcji wietrzenie korytarzy szkolnych. 
40. Zużyte maseczki oraz rękawiczki umieszcza się w specjalnie do tego przygoto-

wanych i oznaczonych pojemnikach.  
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41. Jeżeli okaże się, że uczeń lub pracownik szkoły jest zakażony to o objęciu kwaran-
tanną lub innych skutkach tego faktu decyduje Powiatowy Inspektor Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w porozumieniu z Starostą oraz Dyrektorem szkoły. 

42. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformo-
wać pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. 
Równocześnie pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić,  
czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy 
zdalnej (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wy-
nagrodzenia czy też zachodzi niemożność wykonywania pracy w rozumieniu 
art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i decyzja o kwarantannie 
będzie wywoływała takie same skutki pod względem pracowniczym i ubezpie-
czeniowym jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza 
w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia). Po 
otrzymaniu pisemnej decyzji PPIS o kwarantannie, nauczyciel powinien ją bez-
zwłocznie przekazać pracodawcy tak, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia 
lekarskiego. 

43. Osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły w wyjątkowych sytuacjach po poda-
niu pracownikowi monitoringu swoich danych i celu przybycia. Osoby trzecie 
mają zakaz swobodnego poruszania się po szkole. Do sekretariatu czy do dyrek-
tora udają się tylko umówieni interesanci, pozostali czekają przy wejściu głów-
nym na konkretną osobę, którą pracownik monitoringu lub woźna przywoła. 
Ucznia przywołuje wicedyrektor lub sekretarz szkoły. 

44. Przy wejściach do szkoły, przy szatni, w świetlicy i bibliotece oraz w pokoju nau-
czycielskim umieszczone zostaną informacje zawierające ważne telefony służb 
medycznych i epidemiologicznych. 

 
 

II. Procedury postępowania w razie podejrzenia zakażenia SARS-
CoV-2 
 

Postępowaniu podlega osoba, u której wystąpiły ostre objawy infekcji układu 
oddechowego: 
 gorączka, 
 kaszel, 
 duszność, 
 zanik powonienia, 
 brak smaku. 

Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaź-
nej powinien: 
 telefonicznie powiadomić dyrektora szkoły, 
 pozostać w domu, 
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 gdy objawy pojawią się w pracy - odizolować się, nie kontaktować się z in-
nymi osobami, 

 korzystać z własnego transportu, 
 skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać telefoniczną poradę medyczną,  
 w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że może być zakażony koronawirusem, powiadomić dyrek-
tora o faktycznym zakażeniu, a ten z kolei informuje Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną. 

Wobec ucznia, u którego wystąpiły niepokojące objawy choroby zakaźnej po-
winno się : 

Jeśli objawy zostały stwierdzone w domu 
 rodzic /opiekun prawny bezzwłocznie, kontaktuje się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać telefoniczną poradę 
medyczną, 

 w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, 
że może być zakażony koronawirusem, 

 gdy zakażenie się potwierdzi powiadamia dyrektora szkoły a ten Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną. 

Jeśli objawy zostały stwierdzone w szkole  
 nauczyciel, który zauważył u ucznia niepokojące objawy przekazuje go pielę-

gniarce szkolnej (w przypadku jej braku pedagogowi szkolnemu; uczeń zosta-

je umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu – sali 106, gdzie przebywa do 

momentu przybycia rodziców, 

 osoba sprawująca opiekę nad uczniem zachowuje odległość od ucznia mini-
mum 2m, 

 nauczyciel informuje telefonicznie lub ustnie dyrektora szkoły, 
 dyrektor, bezzwłocznie powiadamia rodziców lub zleca tę czynność wyzna-

czonej osobie, 
 dyrektor dba, by w czasie przemieszczania się zakażonego ucznia nie było 

w pobliżu osób postronnych, a zakażony uczeń miał założoną maseczkę, 
 po przybyciu rodzica, ten postępuje jak w punkcie powyżej. 

 

 
INFOLONIA NFZ 

Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu przez całą dobę uzyskasz informacje 
o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

 

800-190-590 

 
STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WĄGROWCU 

 

504 156 611 
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SZPITALE ZAKAŹNE 

 
 Poznań - Stare Miasto, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką 

i Dzieckiem, ul. Nowowiejskiego 56/58, (61) 859 03 36, 539 524 935 

  Poznań - Jeżyce, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33, kom. 504 907 994 

  Poznań - Nowe Miasto, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia 
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, (61) 873 92 95 

  Konin, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego, ul. Szpitalna 
45, (63) 240 44 02 

  Kalisz, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, ul. Toruńska 7,              
(62) 757 91 84 

 

 

 

 

 

Postępowanie wobec pracowników oraz uczniów, którzy mieli bliski kontakt 
z osobą zakażoną 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2? 

 pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odle-
głości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut; 

 prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuż-
szy czas; 

 osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; 

 osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, 
lub w tym samym pokoju bursie/hotelu. 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone jeżeli czują się dobrze, i nie mają ob-
jawów choroby, jednak zaleca się im: 

 powiadomić dyrektora szkoły, 
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 pozostać w domu i prowadzić samoobserwację - codzienny pomiar tempera-
tury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 

 powiadomić pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej o zaistniałej sytu-
acji oraz zastosować się do jego zaleceń.  

 
Ważne! 

Należy przez cały czas, niezależnie gdzie się znajdujemy, pamiętać 
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 
ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Do pomieszczeń wchodzimy w maseczkach ochronnych i dezynfekujemy ręce. 

2. Często myjemy ręce. 

 Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 
możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 
60%). 

 Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa. 

 Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach 
i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie 
kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa 
z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub po-
cierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

 Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. 

 Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza 
i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na ba-
zie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania za-
pobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie prze-
strzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty lub po-
wierzchnie dotykane, np. przy powitaniu. 

3. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległo-
ści szczególnie z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 
przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie 
z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu na-
leży niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej. 

6. Należy unikać korzystania z transportu publicznego. 

7. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie należy skonsultować się z leka-
rzem, ponieważ objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorącz-
ką mogą mieć wiele przyczyn. Można, jeśli to możliwe, zrobić test. 
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8. Zapobiegać zakażeniu koronawirusem i innym chorobom zakaźnym poprzez 
poddanie się szczepieniom. 

9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odży-
wiać, nie palić. 

  

 


