
 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS  
dla klas I-III szkó! podstawowych 
 
Organizacja zaj"# w szkole  

 
1. Do szko!y mo"e ucz#szcza$ ucze% bez objawów chorobowych sugeruj&cych 

infekcj# dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywaj& w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mog& by$ przyprowadzani do szko!y i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugeruj&cych infekcj# dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szko!y opiekunowie z dzie$mi oraz uczniowie przestrzegaj& aktualnych 
przepisów prawa dotycz&cych zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. 
stosowanie 'rodków ochronnych: os!ona ust i nosa). 

3. Przy wej'ciu do budynku szko!y nale"y zamie'ci$ informacj# o obowi&zku 
dezynfekowania r&k oraz instrukcj# u"ycia 'rodka dezynfekuj&cego. Wszystkim 
wchodz&cym do budynku szko!y nale"y umo"liwi$ skorzystanie z p!ynu do 
dezynfekcji r&k. Nale"y zapewni$ regularne nape!nianie dozowników. 

4. Opiekunowie odprowadzaj&cy dzieci mog& wchodzi$ do przestrzeni wspólnej 
szko!y, zachowuj&c zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dzie$mi, 
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dzie$mi min. 1,5 m, 
c) dystansu od pracowników szko!y min. 1,5 m,  
d) opiekunowie powinni przestrzega$ obowi&zuj&cych przepisów prawa 

zwi&zanych z bezpiecze%stwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowa$ 
'rodki ochronne: os!ona ust i nosa, r#kawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
r&k). 

5. Rodzice dziecka maj& obowi&zek zaopatrzy$ dziecko w indywidualn& os!on# nosa 
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szko!y oraz w przestrzeni publicznej 
– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

6. W miar# mo"liwo'ci nale"y ograniczy$ przebywanie w szkole osób z zewn&trz do 
niezb#dnego minimum (obowi&zuje je stosowanie 'rodków ochronnych: os!ona ust 
i nosa, r#kawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r&k, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugeruj&cych infekcj# dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. 

7. Nale"y zapewni$ sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odleg!o'$. 

8. Rekomenduje si# posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr 
dla szko!y) i dezynfekowanie go po u"yciu w danej grupie. W przypadku 



posiadania innych termometrów ni" termometr bezdotykowy konieczna jest 
dezynfekcja po ka"dym u"yciu.  

9. Je"eli pracownik szko!y zaobserwuje u ucznia objawy mog&ce wskazywa$ na 
infekcj# dróg oddechowych (w szczególno'ci temperatura powy"ej 38°C, kaszel, 
duszno'ci) nale"y odizolowa$ ucznia w odr#bnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu, zapewniaj&c min. 2 m odleg!o'ci od innych osób, i 
niezw!ocznie powiadomi$ rodziców/opiekunów o konieczno'ci pilnego odebrania 
ucznia ze szko!y (rekomendowany w!asny 'rodek transportu). 

10. Nale"y zapewni$ tak& organizacj# pracy i jej koordynacj#, która umo"liwi 
zachowanie dystansu mi#dzy osobami przebywaj&cymi na terenie szko!y, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie si# uczniów na 
terenie szko!y. Sale i w#z!y sanitarne dla poszczególnych klas w miar# mo"liwo'ci 
powinny znajdowa$ si# na ró"nych pi#trach budynku szko!y. 

11. Obowi$zuje ogólna zasada – ka%da grupa uczniów (klasa) w trakcie 
przebywania w szkole nie ma mo%liwo&ci (lub ma ograniczon$ do minimum) 
kontaktowania si" z pozosta!ymi klasami. 

12. Nale"y ustali$ indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, 
uwzgledniaj&cy, m.in.: 
� godziny przychodzenia i wychodzenia ze szko!y, 
� korzystania z przerw (nie rzadziej ni" co 45 min), 
� korzystania ze sto!ówki szkolnej, 
� zaj#$ na boisku. 

13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i sta!ej sali. 
14. Do grupy przyporz&dkowani s& ci sami, stali nauczyciele, którzy w miar# 

mo"liwo'ci nie prowadz& zaj#$ stacjonarnych w innych klasach. 
15. Obowi&zuj& ogólne zasady higieny: cz#ste mycie r&k (po przyj'ciu do szko!y 

nale"y bezzw!ocznie umy$ r#ce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

16. Sprz#ty sportowe i programowe nale"y dok!adnie czy'ci$ oraz dezynfekowa$ lub 
korzysta$ z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprz#ty znajduj&ce si# w sali, 
których nie mo"na skutecznie umy$, upra$ lub dezynfekowa$, nale"y usun&$ lub 
uniemo"liwi$ do nich dost#p. 

17. Ucze% posiada w!asne przybory i podr#czniki, które w czasie zaj#$ mog& 
znajdowa$ si# na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we w!asnej szafce, je"eli 
szko!a posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymienia$ si# przyborami szkolnymi 
mi#dzy sob&. Przybory i podr#czniki mo"na zostawia$ w szkole, kiedy ucze% wraca 
do domu. 

18. Infrastruktura szko!y i sprz#t sportowy powinny by$ regularnie czyszczone z 
u"yciem detergentu lub innych 'rodków dezynfekuj&cych. W sali gimnastycznej 
u"ywany sprz#t sportowy oraz pod!oga powinny zosta$ umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po ka"dym dniu zaj#$, a w miar# mo"liwo'ci po ka"dych 
zaj#ciach.  

19. Nale"y wietrzy$ sale, cz#'ci wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzin#, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby tak"e w czasie zaj#$. 

20. Zaleca si# korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na 'wie"ym 
powietrzu na terenie szko!y. 



21. Podczas realizacji zaj#$, w tym zaj#$ wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie mo"na zachowa$ dystansu, nale"y zrezygnowa$ z $wicze% i gier 
kontaktowych.  

22. Nale"y unika$ wyj'$ grupowych i wycieczek do zamkni#tych przestrzeni z 
infrastruktur&, która uniemo"liwia zachowanie dystansu spo!ecznego. 
Rekomenduje si# organizacj# wyj'$ w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowi&zuj&cych w przestrzeni 
publicznej. 

23. Ucze% nie powinien zabiera$ ze sob& do szko!y niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególno'ci z niepe!nosprawno'ciami. W takich przypadkach nale"y dopilnowa$, 
aby dzieci nie udost#pnia!y swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie 
dziecka powinni zadba$ o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcj#) zabawki, 
rzeczy.  

24. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, nale"y udost#pni$ 
uczniom co drugi boks, przystosowa$ inne pomieszczenia na szatni# lub 
wprowadzi$ ró"ne godziny przychodzenia uczniów do szko!y zgodnie z 
harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z ró"nych klas by! 
jak najmniejszy. 

25. Zaj#cia 'wietlicowe odbywaj& si# w 'wietlicy szkolnej, w miar# mo"liwo'ci w 
grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych, które nie s& wykorzystywane do bie"&cej nauki. Do regulaminu 
korzystania z zaj#$ 'wietlicowych nale"y wprowadzi$ zapisy, dotycz&ce 
zachowania bezpiecze%stwa w czasie epidemii. Zaleca si# zamiast 'rodków do 
dezynfekcji r&k regularne mycie r&k wod& z myd!em. (wietlice nale"y wietrzy$ (nie 
rzadziej, ni" co godzin# w trakcie przebywania dzieci w 'wietlicy), w tym w 
szczególno'ci przed przyj#ciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obs!ugi sprz&taj&cej powinni 
ograniczy$ do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

27. Nale"y ustali$ i upowszechni$ zasady realizacji zaj#$ pozalekcyjnych 
organizowanych w szkole. Nie powinny odbywa$ si# w trakcie pracy stacjonarnej 
klas I-III, tylko po jej zako%czeniu. Rekomenduje si# ich organizacj# w ma!ych 
grupach, z zachowaniem ogranicze%, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. 
Po zako%czeniu tych zaj#$ - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz 
dok!adne wietrzenie sal. 

28. Nale"y ustali$ i upowszechni$ zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny 
jej pracy, uwzgl#dniaj&c konieczny okres 2 dni kwarantanny dla ksi&"ek i innych 
materia!ów przechowywanych w bibliotekach.  

29. Rekomenduje si#, we wspó!pracy z piel#gniark& 'rodowiska nauczania i 
wychowania/higienistk& szkoln&, ustali$ i upowszechni$ zasady korzystania z 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzgl#dniaj&c 
wymagania okre'lone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

30. Je"eli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, nale"y ustali$ ze 
'wiadczeniodawc& na podstawie obowi&zuj&cych go wymaga% okre'lonych w 
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i 



Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego 
pracy i upowszechni$ je w'ród uczniów i ich opiekunów. 

31. Nale"y podj&$ dzia!ania umo"liwiaj&ce uczniom realne korzystanie z opieki 
stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewni$ 
mo"liwo'$ obecno'ci rodzica w czasie udzielania 'wiadczenia, gdy jest ona 
konieczna.  Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-
rodzajow-swiadczen  - pkt 1 stomatologia, s& zamieszczone zalecenia 
post#powania przy udzielaniu 'wiadcze% stomatologicznych w warunkach stanu 
epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, 
gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.  

32. Nale"y wy!&czy$ )róde!ka i fontanny wody pitnej, zapewni$ uczniom korzystanie z 
innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku 
innych dystrybutorów wody zosta!y wskazane na stronie internetowej GIS 
https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-
fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/. 

33. Dyrektor szko!y aktualizuje i upowszechnia wewn#trzny regulamin lub procedury 
funkcjonowania szko!y w czasie epidemii, z uwzgl#dnieniem specyfiki placówki 
oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy 
prawa.  

34. Dyrektor szko!y wprowadzi dodatkowe 'rodki ostro"no'ci dotycz&ce 
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlek!ymi, w porozumieniu z ich 
rodzicami/opiekunami prawnymi, np. 
- obowi&zek zachowania dystansu podczas zaj#$ lekcyjnych, w 'wietlicy, 
- w przypadku braku mo"liwo'ci zachowania dystansu w miejscach wspólnie 
u"ytkowanych, tj. podczas zaj#$ lekcyjnych, w 'wietlicy, na korytarzach, w szatni – 
obowi&zek os!ony ust i nosa. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszcze'  
i powierzchni 
1. Przy wej'ciu g!ównym nale"y umie'ci$ numery telefonów do w!a'ciwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddzia!u zaka)nego szpitala i s!u"b 
medycznych.  

2. Nale"y dopilnowa$, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 
wchodz&ce do szko!y dezynfekowa!y d!onie lub zak!ada!y r#kawiczki ochronne, 
mia!y zakryte usta i nos oraz nie przekracza!y obowi&zuj&cych stref przebywania. 
Nale"y zapewni$ regularne nape!nianie dozowników z p!ynem do dezynfekcji. 

3. Nale"y regularnie my$ r#ce wod& z myd!em oraz dopilnowa$, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyj'ciu do szko!y, przed jedzeniem, po powrocie ze 
'wie"ego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Nale"y monitorowa$  codzienne prace porz&dkowe, ze szczególnym 
uwzgl#dnieniem utrzymywania w czysto'ci sal zaj#$, pomieszcze% 
sanitarnohigienicznych, ci&gów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – por#czy, klamek i powierzchni p!askich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spo"ywania posi!ków, klawiatur, w!&czników. 



5. Przeprowadzaj&c dezynfekcj#, nale"y 'ci'le przestrzega$ zalece% producenta 
znajduj&cych si# na opakowaniu 'rodka do dezynfekcji. Wa"ne jest 'cis!e 
przestrzeganie czasu niezb#dnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszcze% i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli nara"eni na wdychanie 
oparów 'rodków s!u"&cych do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych nale"y wywiesi$ plakaty z zasadami 
prawid!owego mycia r&k, a przy dozownikach z p!ynem do dezynfekcji r&k – 
instrukcje dezynfekcji. 

7. Nale"y na bie"&co dba$ o czysto'$ urz&dze% sanitarnohigienicznych, w tym ich 
dezynfekcj# lub czyszczenie z u"yciem detergentu.  

8. Je"eli na terenie szko!y uczniowie i pracownicy u"ywaj& masek lub r#kawic 
jednorazowych, nale"y zapewni$ miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia 
w tym zakresie zosta!y wskazane na stronie internetowej GIS: 
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-
ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-
sars-cov-2/ 

9. Sale lekcyjne nale"y wietrzy$, nie rzadziej, ni" co godzin# w trakcie przebywania 
dzieci w sali lekcyjnej, w tym równie" przed rozpocz#ciem zaj#$ przez dzieci. 

10. Je"eli z pomieszcze% szko!y korzysta podmiot zewn#trzny, nale"y zobowi&za$ go 
do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszcze% i u"ytych przyrz&dów oraz sprz#tów 
nale"&cych do szko!y, jak równie" ich wietrzenia. 
 

Gastronomia 
1. Przy organizacji "ywienia w szkole (sto!ówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spo"ycie ciep!ych posi!ków), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnosz&cymi si# do funkcjonowania 
"ywienia zbiorowego, dodatkowo nale"y wprowadzi$ zasady szczególnej 
ostro"no'ci dotycz&ce zabezpieczenia pracowników. Powinna by$ zachowana 
odpowiednia odleg!o'$ stanowisk pracy wynosz&ca min. 1,5 m, a je'li to 
niemo"liwe – zapewnienie 'rodków ochrony osobistej. Szczególn& uwag# nale"y 
zwróci$ na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowa% produktów, 
sprz#tu kuchennego, naczy% sto!owych oraz sztu$ców, a tak"e higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posi!ków powinno odbywa$ si# w miejscach do tego 
przeznaczonych zapewniaj&cych prawid!owe warunki sanitarno-higieniczne, 
zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spo"ywanie posi!ków powinno odbywa$ 
si# w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odleg!o'$ mi#dzy stolikami 
powinna wynosi$ co najmniej 1,5 m, chyba, "e mi#dzy stolikami znajduje si# 
przegroda o wysoko'ci co najmniej 1 m, licz&c od powierzchni stolika. Przy 
zmianowym wydawaniu posi!ków konieczne jest czyszczenie blatów sto!ów i 
por#czy krzese! po ka"dej grupie.  

3. W przypadku braku innych mo"liwo'ci organizacyjnych dopuszcza si# spo"ywanie 
posi!ków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i 
higienicznego spo"ycia posi!ku. 

4. Dzieci mog& spo"ywa$ posi!ki i napoje przyniesione z domu. Posi!ki mog& by$ 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spo"ywane. 



5. Wielorazowe naczynia i sztu$ce nale"y my$ w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub je wyparza$. Je"eli szko!a nie posiada zmywarki, 
wielorazowe naczynia i sztu$ce nale"y umy$ w gor&cej wodzie z dodatkiem 
detergentu i wyparzy$. Je"eli "ywno'$ zapewniona jest przez firm# zewn#trzn&, a 
szko!a nie posiada zastawy sto!owej wielorazowej, nale"y stosowa$ jednorazowe 
naczynia i sztu$ce. 

6. Od dostawców cateringu nale"y wymaga$ pojemników i sztu$ców jednorazowych. 
Wymaganie to dotyczy szkó!, w których nie jest mo"liwe zapewnienie w!a'ciwych 
warunków mycia naczy% i sztu$ców, porcjowania/nak!adania dostarczonych 
posi!ków. Nale"y zadba$ o odpowiednie segregowanie zu"ytych pojemników i 
sztu$ców.  

7. Zaleca si# usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztu$ce, wazoniki, 
serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpo'rednio przez obs!ug#. W 
sto!ówce nie zaleca si# samoobs!ugi. Dania i produkty powinny by$ podawane 
przez osob# do tego wyznaczon&/ obs!ug# sto!ówki.  

8. Je"eli posi!ki dostarczane przez firm# cateringow& do tej pory by!y przywo"one w 
pojemnikach zbiorczych, nast#pnie rozk!adane i podawane z wykorzystaniem 
talerzy i sztu$ców b#d&cych na wyposa"eniu szko!y, to taki sposób podawania 
posi!ków mo"e by$ kontynuowany, pod warunkiem, "e naczynia i sztu$ce 
wielorazowego u"ytku stosowane w danej szkole b#d& myte zgodnie z zaleceniem 
wskazanym powy"ej. 

9. Szczególn& uwag# nale"y zwróci$ na utrzymanie wysokiej higieny mycia i 
dezynfekcji stanowisk pracy, opakowa% produktów, sprz#tu kuchennego, naczy% 
sto!owych oraz sztu$ców. 

 

Post"powanie w przypadku podejrzenia zaka%enia u 
pracowników szko!y 
1. Wszyscy pracownicy powinni zosta$ poinstruowani o zasadach wynikaj&cych z 

Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegó!owych rozwi&za%. 
2. Do pracy w szkole mog& przychodzi$ jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugeruj&cych infekcj# dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywaj& w 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. W miar# mo"liwo'ci podczas organizowania pracy pracownikom powy"ej 60. roku 
"ycia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczaj& osob# do grupy tzw. 
podwy"szonego ryzyka, nale"y zastosowa$ rozwi&zania minimalizuj&ce ryzyko 
zaka"enia (np. nieanga"owanie w dy"ury podczas przerw mi#dzylekcyjnych, a w 
przypadku pracowników administracji w miar# mo"liwo'ci praca zdalna). 

4. Nale"y wyznaczy$ i przygotowa$ (m.in. wyposa"enie w 'rodki ochrony i p!yn 
dezynfekuj&cy) pomieszczenie lub wydzieli$ miejsce, w którym b#dzie mo"na 
odizolowa$ osob# w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg 
oddechowych. 

5. Pracownicy szko!y powinni zosta$ poinstruowani, "e w przypadku wyst&pienia 
objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozosta$ w domu i skontaktowa$ si# 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska$ teleporad# 
medyczn&, z której b#d& wynika!y dalsze czynno'ci dla pracownika (oraz 



powiadomi$ pracodawc# o nieobecno'ci). W razie pogarszania si# stanu zdrowia 
nale"y zadzwoni$ pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku wyst&pienia u pracownika b#d&cego na stanowisku pracy 
niepokoj&cych objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szko!y w trybie 
natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynno'ci, kieruje do domu i 
informuje o konieczno'ci pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z 
której b#d& wynika!y dalsze czynno'ci dla pracownika). W razie nag!ego 
pogarszania si# stanu zdrowia nale"y zadzwoni$ pod nr 999 lub 112. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zaka"eniem wirusem SARS-CoV-2, 
dyrektor szko!y powinien skontaktowa$ si# telefonicznie ze stacj& sanitarno-
epidemiologiczn& w celu dokonania przez ni& oceny ryzyka epidemiologicznego. 

8. Nale"y bezwzgl#dnie zastosowa$ si# do zalece% pa%stwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych dzia!a% i procedur zwi&zanych z 
zaistnia!ym przypadkiem. 

9. Zaleca si# ustalenie miejsca, w którym przebywa!a osoba z niepokoj&cymi  
objawami sugeruj&cymi zaka"enie koronawirusem oraz przeprowadzenie 
dodatkowego sprz&tania zgodnie z procedurami zak!adowymi, a tak"e 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, por#cze, uchwyty itp.). 

10. W przypadku potwierdzonego zaka"enia SARS-CoV-2 na terenie szko!y nale"y 
stosowa$ si# do zalece% pa%stwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 
* ustalenie listy osób przebywaj&cych w tym samym czasie w cz#'ci/cz#'ciach 
szko!y, w których przebywa!a osoba podejrzana o zaka"enie i zalecenie 
stosowania si# do wytycznych G!ównego Inspektora Sanitarnego dost#pnych na 
stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnosz&cych si# do osób, 
które mia!y kontakt z zaka"onym. 

11. Zaleca si# bie"&ce 'ledzenie informacji G!ównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia dost#pnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a tak"e obowi&zuj&cych przepisów prawa. 

Za!$czniki – instrukcje 

a) mycia r&k  
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

b) dezynfekcji r&k 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawid!owego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawid!owego zdejmowania r#kawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-
rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

 


