Procedury zachowania bezpieczeństwa i higieny
w czasie pandemii COVID-19
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Nowym Sączu.
Regulamin określa wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Nowym Sączu w okresie pandemii COVID-19. Procedury dotyczą
wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów szkoły, dzieci z
oddziałów przedszkolnych oraz ich rodziców.

Wstęp
 Od 1 września 2020 roku szkoła będzie pracowała w modelu standardowym,
stacjonarnym.

 Zmiana modelu nauczania na hybrydowy lub zdalny będzie możliwa za zgodą WED
w Nowym Sączu w konsultacji z Powiatowym Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub
decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

 Przy opracowaniu procedur bezpieczeństwa zastosowano wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej
i placówek oświatowych oraz zalecenia WED w Nowym Sączu.

dla szkół

Organizacja zajęć w szkole :
 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić do budynków
szkoły.

 Każdy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić oświadczenie:
 o stanie zdrowia dziecka,
 o chorobach przewlekłych dziecka (np. alergia, astma, itd.) - Obowiązuje zaświadczenie
od lekarza.
 o wyrażeniu zgody lub jej braku na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje
taka konieczność w przypadku niepokojących objawów chorobowych.
Druk oświadczenia wychowawcy klas roześlą do rodziców za pomocą dziennika
elektronicznego lub przekażą uczniom w czasie rozpoczęciu roku szkolnego.

Wypełnione oświadczenia zostaną przez rodziców odesłane wychowawcy w wersji
elektronicznej lub przekazane wychowawcy w szkole przez dzieci w pierwszym dniu zajęć
lekcyjnych.

 Nauczyciele ,pracownicy i uczniowie wchodzący do budynków szkoły i przedszkola
obowiązkowo dezynfekują ręce, korzystając z płynu do dezynfekcji umieszczonego przy
wejściu do budynków.

 Nauczyciele, pracownicy i uczniowie są zobowiązani do stosowania ogólnych zasad
higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.

 Nauczyciele, pracownicy i uczniowie korzystają z dyspenserów płynu dezynfekującego
umieszczonych w oznaczonych miejscach w budynkach szkoły.

 Wszyscy pracownicy szkoły (nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji), dorośli
przebywające w budynkach szkoły w przestrzeni wspólnej (hol, korytarze, klatki schodowe,
pokój nauczycielski) muszą zachować zasady:
a) dystansu min. 1,5 m,
b) stosować środki ochronne: osłona ust i nosa
c) dezynfekować ręce.

 Rodzic/opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić budynków
szkoły.- wyjątkiem są opiekunowie doprowadzających wychowanków do oddziałów
„zerowych”, przez pierwsze dwa tygodnie opiekunowie uczniów klas pierwszych
przyprowadzający uczniów oraz rodzice uczniów w dniu rozpoczęcia roku.

 Na teren budynków szkolnych nie mogą wchodzić i przebywać osoby trzecie.
Zgodę na wejście i przebywanie w wyznaczonej strefie(hol na parterze, pomieszczenia
sekretariatu szkoły, gabinety dyrektora i wicedyrektorów) tylko w szczególnie
uzasadnionych sytuacjach może wydać dyrektor szkoły. Wtedy osobę trzecią obowiązuje
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, zachowanie min. 1,5 m, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 Przy wejściu głównym do każdego budynku szkoły dyżuruje wyznaczony pracownik, który
kontroluje wchodzących i wychodzących z budynku. Inne wejścia do budynków muszą być
zamknięte.

 Każdego dnia przy głównym wejściu do szkoły dyżurujący pracownik termometrem
bezdotykowym mierzy temperaturę ciała wchodzącym pracownikom. W przypadku gdy
jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać
z teleporady medycznej.

 Jeżeli pracownik/nauczyciel szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy:
 niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły
 przekazać ucznia dyżurującemu pracownikowi obsługi, który będzie opiekował się
uczniem w izolatorium( w budynku A wydzielone miejsce na holu na parterze,
w budynku B gabinet pielęgniarki).W czasie pobytu w izolatorium zarówno opiekun
i uczeń muszą zachować dystans min.2 m i mieć zakryte usta i nos.
 W izolatorium należy obowiązkowo (zgodnie z wolą rodziców) dokonać pomiaru
temperatury ciała ucznia;
 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy
(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze
szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9
°C – należy porozumieć się z rodzicami ucznia i ustalić ewentualną konieczność
sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

 W szkole każda klasa ma wyznaczoną jedną salę, w której przebywają uczniowie w czasie
lekcji prowadzonych przez nauczycieli.

 W czasie części przerw uczniowie przebywają w wyznaczonej sali pod opieką nauczyciela
uczącego na poprzedniej lekcji. Salę mogą opuścić tylko za zgodą nauczyciela. Po
opuszczeniu sali uczeń jest pod kontrolą pełniących dyżur nauczycieli i pracowników
obsługi.

 Co drugą przerwę, wszyscy uczniowie opuszczają salę, a nauczyciel musi dokonać
wietrzenia sali. Jednocześnie na przerwach na korytarzach może przebywać 50% klas Klasy
poprzebywają poza salą naprzemiennie. Wykaz klas, które muszą opuścić sale na
wyznaczonych przerwach, jest wywieszony w budynkach na w pokoju nauczycielskim i na
każdej kondygnacji.

 Uczniowie klas IV-VIII na przerwach przebywają na korytarzach, klatkach schodowych,
holu, w kolejce przed sklepkiem pod opieką dyżurujących nauczycieli i pracowników
obsługi, zachowując dystans min.1,5 m i mając zakryte usta i nos.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.

 Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 Sale i części wspólne (korytarze) muszą być wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sal odpowiadają
nauczyciele uczący w danej sali, a za wietrzenie korytarzy pracownicy obsługi.

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, średnio co 45 min.



W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego odbywają się boiska sportowych
szkoły na świeżym powietrzu.

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

 Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 Uczniowie nie korzystają z szafek na terenie szkoły (aż do odwołania), okrycia są wieszane
na oparciach swoich krzeseł.

 Nie organizuje się wycieczek ani wyjść grupowych poza szkołę, aż do „opuszczenia
czerwonej strefy „Covidowej” przez miasto Nowy Sącz).

 Uczniowie przychodzą punktualnie od szkoły zgodnie z planem lekcji i opuszczają szkołę
niezwłocznie po zakończeniu zajęć, zachowując dystans społeczny.

 Uczeń po przyjściu do szkoły jest informowany przez dyżurujących nauczycieli
pracowników obsługi o organizacji ruchu w na terenie szkoły i jest kierowany do
wyznaczanej sali.

 Uczeń przebywa na terenie szkoły pod opieką nauczycieli i pracowników obsługi.
Zabronione jest samowolne przemieszczanie się ucznia po terenie szkoły.

 Uczniowie mogą korzystać z toalet podczas lekcji za zgodą nauczycieli.
 Uczniowie klas 4-8 mogą korzystać ze sklepików szkolnych zachowując bezpieczny dystans
1,5 min. i mając zakryte usta i nos.

 Przed sklepikami szkolnymi zostały wyznaczone na posadce za pomocą taśmy strefy
dystansowe, które wyznaczają dystans 1,5 odległości uczniów w kolejce po zakupy.
Świetlica szkolna:

 W miarę możliwości szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice
zgłosili taką potrzebę. Zajęcia świetlicowe odbywają się w godz.7.00-16.00 w świetlicy
szkolnej.

 Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy wprowadzą
zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii.

 Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej,
niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 Za przestrzeganie regulaminu bezpieczeństwa

sanitarnego w czasie pozalekcyjnych
organizowanych w szkole odpowiadają prowadzący nauczyciele.

 Biblioteka ustala stałe godziny pracy oraz regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.

 Biblioteka ustala regulamin harmonogram bezpiecznego sanitarnego w czasie
wypożyczania podręczników.

 Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice współpracują z pielęgniarką szkolną, która w
konsultacji z dyrektorem szkoły ustala godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych
m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i
po skorzystaniu z toalety.

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach należy czyścić
lub dezynfekować.

 Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
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.

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję
lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 W toaletach wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk na terenie szkoły– instrukcje dezynfekcji.

 Na terenie szkoły są ustawione pojemniki do ich wyrzucania masek i rękawiczek
jednorazowych.

Gastronomia
 W budynku szkoły nie wolno korzystać ze źródełka i fontanny wody pitnej.
 Uczniowie spożywają posiłki przyniesione z domu w czasie przerw w salach lekcyjnych z
zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 Uczniowie korzystający z obiadów w jadalni w budynku A, zostaną podzieleni na dwie
grupy i będą wychodzić na obiad i wracać pod opieką wyznaczonych nauczycieli na
wskazanych przerwach. Każdy uczeń musi posiadać założoną przez wychowawcę kartę
identyfikacyjną z imieniem, nazwiskiem i klasą. Zarówno opiekunowie grup i uczniowie w

czasie wyjścia na obiad, jak i powrotu zachowuję dystans 1,5 m i a opiekunowie i uczniowie
klas 4-8 dodatkowo mają zakryte usta i nos.

 Opiekunowie uczniów, którzy korzystają z obiadów dbają o bezpieczeństwo sanitarne i
higieniczne w czasie spożywania posiłków na jadalni.

 Dania obiadowe w jadalni podawane są uczniom przez osobę do tego wyznaczoną/
obsługę stołówki.

 Pracownicy obsługi stołówki używają środków ochrony osobistej zakrywając usta i nos.
 Aby korzystanie na jadalni z posiłków musi być bezpieczne należy czyścić blaty stołów i
poręcze krzeseł po każdym zmianowym wydawaniu posiłków.

Organizacja zajęć w przedszkolu:
 Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.

 Każdy rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić oświadczenie:
 o stanie zdrowia dziecka,
 o chorobach przewlekłych dziecka (np. alergia, astma, itd.) - Obowiązuje zaświadczenie
od lekarza.
 o wyrażeniu zgody lub jej braku na pomiar, temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje
taka konieczność, w przypadku niepokojących objawów chorobowych.
Druk oświadczenia opiekun grup roześle do rodziców za pomocą dziennika
elektronicznego lub przekaże osobiście w czasie przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
Wypełnione oświadczenia zostaną przez rodziców odesłane opiekunowi grupy w wersji
elektronicznej lub przekazane opiekunowi osobiście przez rodzica.

 Nauczyciele , pracownicy obsługi, dzieci i ich rodzice wchodzący do budynku przedszkola,
korzystają z wejścia od strony budynku A . Wszyscy dezynfekują ręce, korzystając z płynu
do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu .

 Dzieci są przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez rodziców/ opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 Dzieci są przyjmowane do oddziałów całodziennych od godziny 6.30 a do oddziałów
pięciogodzinnych od godziny 8.00.

 Rodzic/opiekun ma prawo wstępu do strefy szatni przedszkola zachowując zasady:
a) dystansu min. 1,5 m od innych rodziców, dzieci i nauczycieli
b) stosować środki ochronne: osłona ust i nosa
c) dezynfekować ręce.

 Jeśli w strefie szatni znajduje się zbyt wiele osób, kolejni rodzice/opiekunowie muszą
zaczekać przed wejściem w celu zwolnienia przestrzeni.

 Obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek spoza przedszkola.
 Nauczyciele , obsługa oraz dzieci przy pomocy opiekunów są zobowiązani do stosowania
ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 Nauczyciele , pracownicy i dzieci przy pomocy opiekunów korzystają z dyspenserów płynu
dezynfekującego umieszczonych w salach przeznaczonych dla każdej z grup dzieci
przedszkola.

 Po przyjściu do przedszkola dziecko jest przejmowane przez opiekuna grupy i przechodzi
do swojej sali w której pozostaje na zajęciach aż do chwili opuszczenia przedszkola.

 Każda grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej na stałe sali.
 Przez cały pobyt dziecka w przedszkolu nauczyciele i obsługa zwracają uwagę na
przestrzeganie odległości społecznych oraz zasad higieny.

 Jeżeli do zajęć w przedszkolu są wykorzystywane przybory sportowe (np. piłki ,skakanki,
obręcze) to należy dokładnie je myć, czyścić i dezynfekować.

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby w
czasie zajęć.

 Nauczyciel i obsługa zachowują dystans między sobą w przestrzeni przedszkola wynoszący
min.1,5 m.

 W pomieszczeniu przedszkola nie mogą przebywać osoby trzecie za wyjątkiem pracownika
firmy cateringowej dostarczającego posiłki dla dzieci. W czasie pobytu na terenie
przedszkola pracownika firmy obowiązuje zachowanie wszelkich środków ostrożności
(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 W przypadku niepokojących objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kasze, dziecko zostanie odizolowane w
wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób oraz
zostanie zmierzona mu temperatura ciała. Opiekun niezwłocznie powiadomi
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy
zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.

 Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz musi ograniczyć kontakty z
opiekunami dzieci.

 Posiłki spożywane są w trybie i godzinach ogólnie przyjętych w przedszkolu.
 Odpoczynek odbywa się w formie tradycyjnej.
 Jeśli Nowy Sącz będzie w strefie ŻÓŁTEJ lub CZERWONEJ zagrożenia epidemicznego, to
dzieci nie mogą z korzystać placu zabaw oraz nie można organizować dla nich wyjść i
wycieczek.

 Zaleca się rodzicom, aby dziecko było przyprowadzane do przedszkola i odbierane o takich
porach, aby unikać kontaktów w grupie zbiorczej.

 W związku z zmianami w sytuacji epidemicznej mogą nastąpić ograniczenia dotyczące
powierzchni przedszkola na 1 dziecko oraz o konieczność zmniejszenia grup
przedszkolnych aż do odwołania.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 Przy wejściu do budynku przedszkola znajduje się podajnik płynu z płynu dezynfekującego
do rąk, oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe,
wchodzące do podmiotu

 Opiekunowie pilnują, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub
zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 Opiekunowie, pracownicy obsługi często myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły
to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 Na bieżąco prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta
i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów
higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszenie w plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
Gastronomia

 Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
są
zachowane zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników.

 Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców.



Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze minimum 60OC i wyparzane.

 Firma cateringowa dostarcza posiłki w pojemnikach.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły i przedszkola.
 Do pracy w szkole i przedszkolu 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.

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej zauważonych w
domu, pracownik 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.

 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).

 W przypadku zdiagnozowania u pracownika objawów chorobowych zarówno w pracy czy
w domu, należy niezwłocznie zawiadomić dyrekcję szkoły.

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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

 Należy także ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
Zaleca się na bieżąco monitorowanie Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

