
  

  

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA   

w przypadku wystąpienia stanu epidemii wywołanego 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  

oraz zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego 

  

na terenie   

  

 

  

  

  

IV Liceum Ogólnokształcącego  im. 

Tadeusza Kościuszki w Krakowie  

  

 W roku szkolnym 2022/2023 

OBOWIĄZUJĄCA OD 01.09.2022 

 



PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.)  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1166 ze zm.).  

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022 poz. 679).  

6. Wytyczne GIS,MZ i MEN dla szkół publicznych szkół i niepublicznych szkół i placówek (sierpień 

2022 r.).  

  

W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym w związku z trwaniem pandemii 

Covid-19 - w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie obowiązuje procedura 

bezpieczeństwa, mająca na celu funkcjonowanie szkoły w taki sposób, aby w  optymalny  

i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem i rozprzestrzenianiu się wirusa.   

Procedura uwzględnia wytyczne MEN, MZ i GIS.  

  

I. Obowiązki dyrektora szkoły  

1. Opracowuje procedurę funkcjonowania szkoły w okresie reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej. W widocznym miejscu umieszczona są 

instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz zakładania i ściągania 

rękawiczek i maseczek – załącznik nr 1, 2, 3, 4  

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

4. Przekazuje pracownikom, uczniom i rodzicom informacje dotyczące zaleceń GIS  

i podejmowanych w szkole działań, mających na celu ich realizację w związku z pandemią 

koronawirusa, w tym informuje o obowiązujących procedurach poprzez dziennik 

elektroniczny librus, wiadomości mailowe lub stronę internetową szkoły.   



5. Zapewnia miejsce służące do izolacji osób podejrzanych o zakażenie bądź zakażonych 

COVID-19. Pomieszczenie jest wyposażone w zestaw ochronny: maseczki ochronne, 

rękawiczki ochronne, płyn do dezynfekcji. Jeśli uczeń bądź pracownik będzie wykazywał 

objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, utrata węchu 

o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku) należy postępować 

zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia bądź podejrzenia zakażenia COVID-19, 

ujętymi w pkt. IV niniejszej procedury.  

6. Zapewnia regularną dezynfekcje sprzętu i przyborów wykorzystywanych w czasie zajęć 

oraz powierzchni dotykowych na terenie szkoły.  

  

II. Obowiązki uczniów i pracowników szkoły  

Uczniowie:  

1. Mają obowiązek przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu 

zbiorowego podczas drogi do i ze szkoły, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.   

2. Mogą uczęszczać do szkoły jeśli nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.  

3. Zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

4. Mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, określonych w tej procedurze.  

5. Zobowiązani są do powiadamiania nauczyciela pod którego opieką pozostają o wystąpieniu 

objawów chorobowych podczas pobytu w szkole.  

6. Rodzice ucznia mają obowiązek bezwzględnego pozostawienia dziecka w domu w 

przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych. Ponadto, w przypadku zakażenia 

koronawirusem zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia szkoły (poprzez kontakt 

z wychowawcą).  

 

 

 



Pracownicy:   

1. Mogą przychodzić do pracy jeśli nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.  

2. Zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

3. Mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, określonych w tej procedurze.  

4. Mają obowiązek częstego wietrzenia pomieszczenia, w którym pracują.  

5. Zobowiązani są do powiadamiania dyrektora o wystąpieniu objawów chorobowych podczas 

pobytu w pracy.  

6. Mają obowiązek pozostania w domu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych po 

pracy. Ponadto, w przypadku zakażenia koronawirusem zobowiązani są do niezwłocznego 

powiadomienia o tym dyrektora szkoły. 

Ponadto nauczyciele:  

1. Informują uczniów o obowiązujących na terenie szkoły zasadach bezpieczeństwa ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu 

społecznego w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.  

2. Podczas pełnienia dyżuru na przerwach i podczas zajęć z uczniami mają obowiązek dbania 

o przestrzeganie przez uczniów obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  

  

Dodatkowo pracownicy obsługi:  

1. Odpowiedzialni są za utrzymanie czystości w budynku zgodnie z zasadami 

zamieszczonymi w tej procedurze i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

2. Stosują odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy.   

3. Zachowują szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych pomieszczeń 

służących do wykonywania swoich obowiązków.  

4. W razie potrzeby stosują instrukcję odkażania, stanowiącą załącznik do tej procedury.  

  

 

 



III. Sposób postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem u ucznia lub 

pracownika  

  

1. Do szkoły może przychodzić pracownik lub uczeń bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

2. Pracownicy szkoły i uczniowie zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.  

3. Wyznaczono miejsce, w którym  można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania 

objawów chorobowych w szkole (gabinet pielęgniarki szkolnej).  

4. Procedura postępowania, gdy u pracownika będącego na stanowisku pracy 

stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, gorączka, duszności, utrata 

węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku):  

a) pracownik powiadamia dyrektora szkoły,  

b) pracownik powinien skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  

a następnie postąpić zgodnie z uzyskanymi zaleceniami. 

5. Procedura postępowania, gdy u ucznia przebywającego w szkole stwierdzono 

podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu  

o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku):  

a) uczeń powiadamia niezwłocznie nauczyciela (pod opieką którego przebywa),  

a nauczyciel - dyrektora szkoły (lub dyżurującego wicedyrektora) o zaistniałej sytuacji  

(telefonicznie),  

b) dyrektor (wicedyrektor) bezzwłocznie zawiadamia jednego z rodziców o zaistniałej 

sytuacji,  

c) rodzic odbiera dziecko ze szkoły i powinien skontaktować się z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną a następnie postąpić zgodnie  

z uzyskanymi zaleceniami,  

6. Rodzice ucznia mają obowiązek bezwzględnego pozostawienia dziecka w domu  

w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych.  

7. Pracownicy mają obowiązek pozostania w domu w przypadku wystąpienia u nich objawów 

chorobowych.  



IV. Zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w IV LO w roku 

szkolnym 2022/2023  

1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób  z zewnątrz poprzez konieczność wcześniejszego 

(drogą elektroniczną ) ustalenia terminu przyjścia.  

2. Do szkoły może przychodzić pracownik lub uczeń bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

3. W celu ograniczenia ilości osób wchodzących do budynku szkoły jednocześnie, uruchamia 

się 2 wejścia do szkoły: od frontu oraz od podwórza.  

4. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczona jest instrukcja użycia środka 

dezynfekującego.  

5. Przebywających w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

6. Wszystkie osoby przebywające w szkole starają się – w miarę możliwości - zachowywać 

dystans społeczny oraz ograniczają przebywanie w grupie.   

7. Każdy oddział posiada wyznaczoną salę lekcyjną, w której odbywa zajęcia z  tygodniowego 

planu zajęć (z wyjątkiem lekcji z podziałem na grupy).   

8. Sale lekcyjne oraz sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych są regularnie czyszczone.   

9. Sale lekcyjne wietrzone są co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w miarę potrzeby 

także w czasie lekcji. Korytarze są wietrzone po każdej przerwie.   

10. Na terenie szkoły w licznych miejscach  znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji 

rąk.  

11. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. Nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

12. Uczeń może spożyć przyniesiony przez siebie posiłek w sali lekcyjnej (w czasie przerw) lub 

skorzystać z produktów oferowanych przez sklepik lub punkt gastronomiczny znajdujący 

się w szkole (obowiązuje zasada niedzielenia się zaczętym jedzeniem). 

13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu, a jeśli to jest 

niemożliwe (ze względu na bardzo niekorzystne warunki pogodowe) – w salach 

gimnastycznych.  

 



V. Postanowienia końcowe  

1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników, uczniów oraz  rodziców/prawnych 

opiekunów uczniów.  

2. Procedura obowiązuje od 01.09. 2022 r.  

3. Zapisy tej procedury mogą zostać zmienione, jeżeli pojawią się nowe okoliczności lub 

konieczna będzie modyfikacja przyjętych rozwiązań.  

   



Załącznik nr 1 Instrukcja prawidłowego mycia rąk 

  



Załącznik nr 2 Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk  

  

  



Załącznik nr 3 Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki  

  

  



Załącznik nr 4 Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek 

  

  



Załącznik nr 5 Ważne numery  

  

1) TELEFON ALARMOWY 112  

  

2) POGOTOWIE RATUNKOWE 999  

  

3) STRAŻ POŻARNA 998  

  

4) POLICJA 997  

  

5) INFORMACJA NFZ DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA: 800 190 590  

  

6) WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA:  

  alarmowy: 667 881 188  

  informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00  

  dni robocze 8:00 – 20:00: 12 254 94 34, 12 254 94 37  

  

7) SZPITALE:  

• Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych: 12 400 20 00  

• Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: 12 622 93 53  

  

8) OSOBY W FORMALNEJ KWARANTANNIE   

• dostarczanie żywności i leków 8:00 – 19:00 (pn-pt), 10:00 – 14:00 (sb-nd): 887 2020 946, 887 

202 947  

• wsparcie psychologiczne Ośrodka Interwencji Kryzysowej (całodobowe): 12 421 92 82,  

  wsparcie psychologiczne: 502 273 430, 500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 

28,  783 222 263, 12 644 12 66 w. 24, 12 682 11 50, 692 960 436  

  

9) OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:  

• Miejskie Centrum Informacji Społecznej: 9.00–17.00: 731 349 699  

• zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych spraw: 10.00–14.00: 616 52 93, 12 616 52 83  

• MOPS – „Zakupy dla seniora”, także dla osób z niepełnosprawnościami: 8.00–14.30: 887 202 

948  



  

10) WSZYSCY MIESZKAŃCY:  

• wsparcie psychologiczne Ośrodka Interwencji Kryzysowej (całodobowe): 12 421 92 82  

• wsparcie psychologiczne Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 8.00–20.00: 502 273 430  

• wsparcie psychologiczne – 10.00–18.00: 783 222 700, 603 890 858, 661 011 023  

  

11) STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA: 986  

• Oddział Śródmieście: 12 688 21 86   

• Oddział Krowodrza: 12 688 22 25  

• Oddział Nowa Huta: 12 688 22 34  

• Oddział Podgórze: 12 688 22 54  

 

  


