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1. Cele procedury. 
 zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom przebywającym w Zespole 
Edukacyjnym nr 6, 
 zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby 
COVID-19  

 
2. Definicja przedmiotu procedury. 

 
Bezpieczeństwo to stan braku zagrożenia, stan spokoju i pewności; bezpieczeństwo  
w przedszkolu, szkole podstawowej to zespół środków i urządzeń, których celem jest 
stworzenie warunków pracy w przedszkolu, szkole podstawowej  eliminujących zagrożenie 
życia lub zdrowia.  
 
3. Kogo dotyczy procedura ? 
 Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Zespołu 
Edukacyjnego nr 6  oraz dyrektor. 

 
4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 

przedmiotem procedury. 
 
• Dyrektor  – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w jednostce; 

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym środki do dezynfekcji  
i ochrony osobistej (maseczki wielokrotnego użytku/przyłbice, rękawiczki), umieszcza 
dozowniki z płynem odkażającym przy drzwiach wejściowych do budynku  
i w łazienkach pracowniczych, wywiesza informacje jak skutecznie 
myć/dezynfekować ręce, montuje przesłonę w sekretariacie,  wyznacza osobę do 
kontroli temperatury ciała; odpowiada za organizację pracy; wdraża zalecenia i 
dyspozycje Ministerstwa Zdrowia oraz GIS-u; opracowuje procedury i instrukcje 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. 

• Pracownicy Zespołu Edukacyjnego nr 6 – są zobowiązani do rzetelnego realizowania 
zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani do przestrzegania 
przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. Wszyscy pracownicy obowiązkowo: 
− noszą maseczki/przyłbice lub inne nakrycie nosa i ust – postępując zgodnie z 

zaleceniami. Maseczkę zakładają umytymi i zdezynfekowanymi rękami; nie 
używają tej samej maseczki po jej wcześniejszym zdjęciu; nie noszą jej 
opuszczonej na brodę – poniżej nosa lub ust; nie dotykają jej rękami; po zdjęciu 
jej myją i dezynfekują ręce;  maseczki wielokrotnego użytku piorą w 
temperaturze 60°C i przeprasowują żelazkiem na maksymalnej temperaturze z 
parą, a zdjęte maseczki jednorazowe umieszczają bezpośrednio w worku z 
odpadami. Nie ma obowiązku noszenia maseczki /przyłbicy w czasie pracy 
wykonywanej w pomieszczeniu, w którym przebywa tylko 1 pracownik. 
Przyłbice zakładają umytymi i zdezynfekowanymi rękami. Po jej zdjęciu należy 
ją zdezynfekować środkiem do dezynfekcji. Nie ma obowiązku noszenia przyłbic 
w czasie pracy wykonywanej w pomieszczeniu, w którym przebywa tylko 1 
pracownik, 

− często myją i dezynfekują ręce, obowiązkowo po: skorzystaniu z toalety, przed 
posiłkami, po przyjęciu i przekazaniu dokumentu czy listu, po zdjęciu 
maseczki/przyłbicy,  
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− podczas pracy nie dotykają dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
Zasłaniają nos i usta podczas kichania i kasłania zakrywając te części ciała 
zgiętym łokciem lub chusteczką. Wyrzucają chusteczkę do zamkniętego kosza  
i myją ręce używając mydła i wody lub dezynfekują je, 

− ograniczają do minimum osobiste kontakty pomiędzy pracownikami w czasie 
pracy  - w czasie przerwy w pracy pracownicy nie grupują się, a w sytuacji, gdy 
spotykają się w celu wykonania wspólnego zadania pracują w odległości 
minimum 1,5 m od siebie. 

− mają obowiązek współdziałać z pracodawcą w realizacji zadań związanych z 
ochroną życia i zdrowia.  

5. Opis pracy. 
5.1.Każda osoba wchodząca do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 6 ma obowiązek 

zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku. 
5.2.Ustala się odrębne wejścia do budynku Zespołu Edukacyjnego nr 6: 

a) Pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele (pomoce nauczyciela, 
sprzątaczki) wchodzą i wychodzą z budynku wejściem A  

b) Pracownicy kuchni wchodzą i wychodzą wejściem ewakuacyjnym C 
c) Konserwatorzy korzystają w wejścia D 
d) Głównym wejściem A wchodzą osoby obce (klienci, petenci za wyjątkiem rodziców). 

5.3.Ogranicza się do minimum poruszanie się osób obcych po budynku Zespołu 
Edukacyjnego nr 6 
a) Wydziela się strefy bezpieczeństwa przy wejściach głównych A  
b) Strefa bezpieczeństwa, znajduje się miedzy pierwszymi, a drugimi drzwiami.  Do 

strefy może wejść obca osoba, która chce zostawić korespondencję, dokumenty, które 
nie wymagają potwierdzenia odbioru (przy czym listonosz wrzuca listy do 
zewnętrznej skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie budynku A). Wszelką 
dokumentację zostawia się w specjalnie do tego przygotowanym pudełku. W strefie 
bezpieczeństwa będzie można załatwić sprawę przy użyciu wideodomofonu. W 
strefie bezpieczeństwa może przebywać tylko jedna osoba (klient). W przypadku 
większej liczby osób (klientów) oczekują oni na zewnątrz, stojąc w odległości 1,5 m 
od siebie. 

Poza strefę bezpieczeństwa wpuszczane są osoby, które: 
• po wcześniejszej rozmowie przez wideodomofon mają do załatwienia sprawę, 

której nie można załatwić w strefie bezpieczeństwa np. rozmowa z 
dyrektorem, wicedyrektorem szkoły czy przedszkola;  

• muszą zostawić korespondencję, inne dokumenty wymagające potwierdzenia 
odbioru itp.;  

• przyprowadzają dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej.   
c) Osoby wchodzące do budynku muszą mieć zasłonięte nos i usta (założoną 

maseczkę/przyłbicę/ inną osłonę)   
d) Jeśli tylko to możliwe wszelkie sprawy należy załatwić w strefie bezpieczeństwa, 
e) kontakt osobisty osoby obcej w sekretariacie, biurze dyrektora, w biurach 

wicedyrektorów, kierownika gospodarczego, intendenta jest możliwy jedynie  
w niezbędnej sytuacji, po określeniu takiej potrzeby i umówieniu się telefonicznie, 
mailowo lub dziennik elektroniczny (dt rodziców). 

f) Osoby współpracujące z Zespołem Edukacyjnym nr 10  w ramach zawartych umów  
(przeglądy, naprawy, itp.) mogą poruszać się po budynku jedynie w celu wykonania 
zadania pod warunkiem, że po wejściu do budynku zdezynfekują ręce oraz będą mieli 
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zasłonięte usta i nos. Starają się załatwić sprawę bez kontaktu osobistego z 
pracownikami Zespołu Edukacyjnego nr 10. 

5.4.Pracownicy obsługowi (pomoce nauczyciela, sprzątaczki, pomoce kuchenne) utrzymują  
w czystości przydzielone im obszary ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 
czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, pochwytów, poręczy, przycisków, 
wideodomofonu, telefonów, klawiatur komputerów itp.,  krzeseł i powierzchni płaskich,  
w tym blatów w salach przedszkolnych i szkolnych, w pomieszczeniach do spożywania 
posiłków,  – wykorzystując do tego celu otrzymany płyn dezynfekujący: 
a) poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, pochwyty, telefony, klawiatury 

komputerów – 2 x dziennie 
b) wideodomofon  – 4 x dziennie (pracownik odpowiedzialny za sprzątanie swojej strefy) 
c) krzesła, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach przedszkolnych i szkolnych – 2 

razy dziennie,   
d) w przypadku klas lekcyjnych w razie potrzeby dezynfekcji należy dokonywać częściej 

w zależności od planu lekcji na dany dzień, 
e) blaty stołów, krzesła w jadalni po każdym posiłku spożywanym przez dzieci  

i pracowników Zespołu Edukacyjnego nr 6. 
f) zrealizowane czynności odnotowują w prowadzonych rejestrach  

5.5.Kierownik gospodarczy dostosowuje instrukcję Dobrej Praktyki Higienicznej do zapisów 
niniejszej procedury.  

5.6.Pracownicy korzystają z szatni pracowniczej i pokoju nauczycielskiego zachowują 
dystans min. 1,5m; jeżeli zachowanie odległości nie jest możliwe należy mieć zasłonięty 
nos i usta (maseczka/przyłbica/lub inna osłona), 

5.7.Pracownik mający objawy chorobowe układu oddechowego, ma podwyższoną 
temperaturę ciała nie powinien przychodzić do pracy, pozostaje w domu do czasu powrotu 
do zdrowia i zasięga porady medycznej. 

5.8.Dyrektor w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem u pracownika wprowadza 
zakaz wstępu do budynku dla interesantów.  

5.9.Dyrektor na wypadek pojawienia się u osoby przybywającej w budynku objawów 
wskazujących na zarażenie koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, problemy z 
oddychaniem), wydziela osobne pomieszczenie i kieruje na pobyt w nim w celu izolacji i 
zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji oraz powiadamia telefonicznie Powiatową 
Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Zielonej Górze. 

5.10. W Zespole Edukacyjnym nr 6 wydzielono jedno pomieszczenie odosobnienia – 
izolatkę. 

6. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej 
wykonanie. 
• rejestry czynności 

7. Tryb dokonywania zmian w procedurze. 
Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub 
zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz GIS-u i organu prowadzącego. 

 
Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.  
 

Przemysław Grabiec  

                                                                       Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 6 Zielonej Górze  
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