
 

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 
 

 

Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Dla uczniów przewlekle chorych, ze zmniejszoną odpornością na choroby dyrektor 
szkoły może zorganizować zdalne nauczanie zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po 
konsultacji medycznej. 

3. Kontakt rodziców ze szkołą odbywa się głównie za pomocą dziennika 
elektronicznego lub telefonicznie. 

4. Przed wejściem do budynku szkoły należy zasłonić usta i nos (maseczka, 
przyłbica) oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce przy użyciu środka 
dezynfekującego. Obowiązek ten dotyczy uczniów i wszystkich pracowników 
szkoły. 

5. Podczas przerw lekcyjnych, w miejscach ogólnodostępnych: korytarze hole, 
szatnie, stołówka, biblioteka, sekretariat itd. wszystkich obowiązuje zasłanianie 
nosa i ust. 

6. W przypadku spożywania posiłków i napojów podczas przerw uczniowie mogą 
zdjąć osłonę ust i nosa, ale wtedy konieczne jest zachowanie dystansu 
społecznego minimum 1,5 m. 

7. Uczniowie zaopatrują się w maseczki lub przyłbice we własnym zakresie. 

8. W miejscach ogólnodostępnych w miarę możliwości należy zachować dystans 
społeczny. 

9. Do budynku szkoły mogą wejść osoby z zewnątrz (wyłącznie rodzice i interesanci) 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, po 
zastosowaniu środków ochronnych: osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Osoby 
z zewnątrz mogą wejść wyłącznie do sekretariatu, gabinetu pedagoga, pokoju 
nauczycielskiego, pokoju wychowawców internatu, biura Izby Rolnej. 

10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu, 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust; częste mycie rąk szczególnie po przyjściu do 
szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu                  
z toalety. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę 38⁰C i powyżej oraz 
kaszel, odizolowuje ucznia w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły drogą telefoniczną 
przez sekretariat szkoły. 



12. Wyznaczeni pracownicy szkoły (pracownicy pedagogiczni, pielęgniarka) 
dokonują pomiaru temperatury u uczniów z objawami wskazującymi na infekcję 
dróg oddechowych przy użyciu termometru bezdotykowego. 

13. Termometry bezdotykowe znajdują się w sekretariacie szkoły, gabinecie 
profilaktyki zdrowotnej, pokoju wychowawców internatu, pokoju intendenta. 

14. Po wejściu do sal lekcyjnych, pracowni, warsztatów każdy uczeń zdejmuje 
osłonę ust i nosa oraz obowiązkowo dezynfekuje ręce. 

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

17. Szczegółowe zasady korzystania z sal lekcyjnych, pracowni, warsztatów oraz 
sali gimnastycznej i biblioteki określają ich regulaminy. 

18. Przed wyjściem z sali lekcyjnej na przerwę nauczyciele otwierają okna w celu 
wietrzenia sali, a w razie potrzeby wietrzą salę także w czasie zajęć. 

19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,                  
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

21. Przed wejściem do szatni należy zdezynfekować ręce. 

22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

23. Uczeń dezynfekuje ręce przed korzystaniem z pomocy dydaktycznych tj. 
sprzętu i materiałów dydaktycznych. 

24. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się z uwzględnieniem 
odpowiednio zasad dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych. 

25. W szkole obowiązuje zakaz wyjść grupowych kulturalnych i turystycznych oraz 
wycieczek szkolnych. 

26. Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki oraz godziny jej pracy określa 
regulamin funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń                           
i powierzchni 
 

1. Numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych znajdują się       
w sekretariacie szkoły oraz są umieszczone przed wejściem do szkoły. 

2. Powierzchnie w pomieszczeniach dydaktycznych są myte i dezynfekowane jeden 
raz dziennie, po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 



3. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole 
dezynfekowane będą raz dziennie po zakończeniu zajęć. 

4. W każdej sali lekcyjnej wywieszone są karty monitoringu codziennych prac 
porządkowych. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegane są zalecenia producenta 
znajdujące 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. Urządzenia sanitarno-higieniczne są czyszczone na bieżąco z użyciem detergentu 
oraz dezynfekowane środkiem do dezynfekcji. 

7. Na każdym piętrze ustawione są pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek oraz 
rękawiczek jednorazowych. 

 

Gastronomia 
 

1. W pomieszczeniach przeznaczonych do przygotowywania i spożywania ciepłych 
posiłków tj: stołówka szkolna, kuchnia, inne pomieszczenia przeznaczone na 
spożycie ciepłych posiłków, obok warunków higienicznych wymaganych 
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 
dodatkowo wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia pracowników. Podczas przygotowywania posiłków należy 
zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to 
niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Posiłki są przygotowywane przez pracowników kuchni w rękawiczkach                                    
a wydawane w maseczkach i rękawiczkach. 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami 
w czasie epidemii.  

4. Spożywanie posiłków odbywa się przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy lub 
pokoju. Po każdej grupie przeprowadzana będzie dezynfekcja polegająca na 
czyszczeniu blatów stołów i poręczy krzeseł. 

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

6. Dania wraz z kompletem sztućców podawane są przez obsługę stołówki.  

7. Pracownicy w kontaktach z dostawcami towarów stosują maseczki i rękawiczki. 
Każdą dostawę towaru poddają dezynfekcji. 

8. Pracownicy kuchni dezynfekują pomieszczenia i sprzęt przynajmniej raz dziennie. 

9. Podłoga w stołówce jest myta środkiem dezynfekującym dwa razy dziennie.  

 



Organizacja pracy internatu 

Postanowienia ogólne 

1. Osoby przebywające w internacie Zespołu Szkół CKZ w Grubnie, zwanego dalej 
internatem, w czasie trwania zagrożenia epidemicznego obowiązuje 
przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ograniczeń 
przedstawianych i aktualizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny 
Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie których 
został opracowany niniejszy regulamin. 

2. Przyjmuje się, że rodzic/opiekun prawny wychowanka niepełnoletniego oraz 
wychowanek pełnoletni zna czynniki ryzyka związane z COVID-19 oraz ma 
świadomość odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z pobytem                                
w internacie. 

3. Niniejszy regulamin wywiesza się na tablicy w holu internatu oraz publikuje się na 
stronie internetowej szkoły www.grubno.pl w zakładce „Internat”. 

4. Zastrzega się, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej 
zagrażającej zdrowiu wychowanków, po otrzymaniu opinii Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemilogicznej w Chełmnie oraz zgody organu prowadzącego, 
dopuszcza się możliwość zamknięcia internatu. 

Zasady zakwaterowania i pobytu wychowanków w internacie 

1. Do internatu mogą przyjechać tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów 
chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura, duszności itp.) oraz ci, 
którzy w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli kontaktu z żadną osobą zarażoną, 
przebywającą na kwarantannie lub izolacji. 

2. Wychowankowie przyjeżdżający do internatu wchodzą do budynku pojedynczo lub 
tylko z jedną osobą towarzyszącą, w maseczkach i po uprzednim zdezynfekowaniu 
rąk.  

3. Wychowankowie pełnoletni oraz rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletnie 
zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia 
wychowanka, w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki podczas pobytu w 
internacie. 

4. Internat posiada oddzielny pokój służący odizolowaniu wychowanka w przypadku 
wystąpienia u niego nagłych objawów infekcji dróg oddechowych. Po odizolowaniu 
wychowanka od innych osób, należy niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych 
opiekunów, aby zgłosili się po odbiór wychowanka do domu. Do tego czasu 
pozostaje pod nadzorem dyżurującego wychowawcy. 

5. Do internatu wychowankowie zabierają tylko niezbędne przedmioty, mają także 
obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne i inne osobiste 
rzeczy  w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. 

6.  Klucze od pokoi należy często dezynfekować i nie udostępniać innym. 

7. W czasie pobytu w internacie wychowanków obowiązuje całkowity zakaz 
przyjmowania osób postronnych w pokojach i innych pomieszczeniach internatu 
(stołówka, świetlica, sala rekreacyjna, korytarze internackie itp.). Osoby z zewnątrz 

http://www.grubno.pl/


(tylko zdrowe) będą mogły być przyjmowane przez wychowanków na zewnątrz 
internatu z zachowaniem dystansu społecznego lub w maseczkach. 

8. Wychowankowie zobowiązani są do ograniczenia opuszczania swojego pokoju 
oraz ograniczenia kontaktów z innymi wychowankami przebywającymi                                   
w internacie. 

9. Wychowankowie mogą nawzajem odwiedzać się w pokojach, ale tylko za zgodą 
wychowawcy, maksymalnie jedna osoba dodatkowo w pokoju. 

10. W pomieszczeniach wspólnego użytkowania (stołówka, świetlica, sala 
rekreacyjna, korytarze, hol) wychowankowie zobowiązani są do zachowania 
bezpiecznego dystansu  min. 1,5 m. Obowiązuje zakaz gromadzenia się                               
w pomieszczeniach wspólnego użytkowania. 

11. Wychowankowie powinni w sposób szczególny dbać o higienę osobistą, często 
myć ręce, dbać o czystość pomieszczeń i często je wietrzyć. 

12. W pomieszczeniach wspólnie użytkowanych należy zachować podwyższone 
rygory bezpieczeństwa i higieny (m. in. częste mycie i dezynfekowanie blatów). 

13. W przypadku wystąpienia w trakcie pobytu w internacie jakichkolwiek objawów 
chorobowych obowiązkiem wychowanka jest bezzwłoczne poinformowanie 
wychowawcy. 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w kuchni i stołówce 

1. Przy każdorazowym wejściu na stołówkę wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk 
oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego, który jest wyznaczony 
przez taśmy na podłodze. 

2. Na stołówkę przeznaczone zostaje także drugie pomieszczenie, które do tej pory 
pełniło funkcję sali konferencyjnej. 

3. Wychowankowie internatu korzystają ze stołówki według określonego grafiku, który 
jest wywieszony na tablicy informacyjnej w internacie. 

4. Stoły ustawione są w bezpiecznej odległości, przy każdym stole  mogą siedzieć 
tylko 2 osoby (krzesła ustawione po przekątnej stołu). 

5. Na każdym stole umieszczona jest informacja „ stół po dezynfekcji ” a na odwrocie 
„stół do dezynfekcji”. 

6. Wszystkie posiłki, z wyjątkiem śniadania, są porcjowane i wydawane przez obsługę 
kuchni. 

7. Podczas śniadania wychowanków obowiązuje następujący sposób postępowania: 

a. przed wejściem na stołówkę zakłada się maseczkę i dezynfekuje ręce, 

b. zachowując bezpieczny dystans podchodzi się do okienka, gdzie obsługa 
kuchni wydaje każdemu wychowankowi naczynia i sztućce, 

c. każdy po kolei nakłada na talerz odpowiednią ilość produktu oraz przygotowane 
oddzielnie  w woreczkach pieczywo ( po 2 bułki), a następnie zajmuje miejsce 
przy stole. 

d. po zjedzonym posiłku należy odwrócić kartkę z informacją „stół do dezynfekcji”. 

 



8. Zabrania się wychowankom  przygotowywania posiłków dla kolegów i koleżanek.  

9. Po zjedzonym posiłku talerze indywidualnie należy odnieść w wyznaczone miejsce, 
zachowując bezpieczną odległość. 

10. Po posiłkach stoły i krawędzie oparcia krzeseł są dezynfekowane. 

11. Pracownicy w kontaktach z dostawcami towarów stosują maseczki i rękawiczki. 

12. Każdą dostawę towaru pracownicy poddają dezynfekcji. 

13. Pracownicy w kuchni dezynfekują pomieszczenia i sprzęty przynajmniej raz 
dziennie. 

14. Posiłki są przygotowywane przez pracowników kuchni w rękawiczkach                            
a wydawane w maseczkach i rękawiczkach. 

15. Podłoga w stołówce jest myta środkami dezynfekcyjnymi dwa razy dziennie. 

Zasady pracy wychowawców i pozostałych pracowników w internacie 

1. Kierownik internatu monitoruje zachowanie czystości w pomieszczeniach 
należących do internatu oraz przestrzeganie przez wychowanków, wychowawców 
i pozostałych pracowników zasad bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem 
COVID-19. 

2. Personel administracji i obsługi powinien w miarę możliwości ograniczyć kontakt              
z wychowankami. 

3. Wychowawcy i inni pracownicy przychodzą do pracy zdrowi, bez objawów infekcji. 

4. Przy każdorazowym wejściu do internatu lub na stołówkę wszystkich pracowników 
obowiązuje dezynfekcja rąk. 

5. Wychowawcy sprawującemu opiekę nad wychowankami zostają przydzielone 
dodatkowe zadania na czas obowiązywania niniejszego regulaminu: 

a. zapoznanie wychowanków i wyjaśnienie im obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa w związku z COVID-19, 

b. sprawowanie opieki nad wychowankami w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo, w tym: 

- niepodawanie ręki na powitanie, 

- pilnowanie częstego i regularnego mycia i dezynfekcji rąk, 

- zwracanie uwagi na niedotykanie oczu, nosa i ust, 

- uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (w zgięty łokieć lub 
chusteczkę), 

- dawanie przykładu własną osobą. 

6. W pokoju wychowawców znajdują się dodatkowe środki ochrony osobistej, takie 
jak rękawiczki i maseczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk oraz termometr 
bezdotykowy. 

7. Pokój wychowawców powinien być często wietrzony. 

8. Podczas pełnienia dyżurów wychowawcy powinni zachowywać bezpieczny 
dystans zarówno względem siebie, jak i wychowanków. 



9. Wychowawcy mają obowiązek śledzić na bieżąco informacje zamieszczane na 
stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia 
oraz wytyczne Ministra Edukacji Narodowej  w zakresie organizacji pracy szkół         
w okresie pandemii. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia                       
u pracowników szkoły/internatu 
 

1. Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W przypadku pracowników z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają 
osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka istnieje możliwość zastosowania 
rozwiązań minimalizujących ryzyko zakażenia.  

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik 
szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
może być zakażony koronawirusem. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie 
poinformować dyrektora szkoły.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować dyrektora 
szkoły. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 


