
Wytyczne dot. zachowania bezpieczeństwa sanitarnego  
obowiązujące na terenie Technikum nr 1 w Chojnicach 

od dnia 1 września 2020 r. 
 

wyciąg z  
„S T R A T E G I A Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19  

w Technikum nr 1 w Chojnicach w roku szkolnym 2020/2021” 
 

1. Do budynku szkoły uczniowie i interesanci wchodzą wejściem głównym od strony ul. Kościerskiej; 
2. Uruchomione zostają trzy wyjścia ze szkoły  - od strony ul. Kościerskiej, naprzeciwko sekretariatu, od strony boiska ORLIK; 
3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły powinna umyć a następnie obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z umieszczoną 

instrukcją; 
4. Do budynku szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów infekcji górnych dróg oddechowych; 
5. Na terenie szkoły nie powinny znajdować się osoby postronne; 
6. Interesanci zobowiązani są do wcześniejszego umówienia się, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub drogą e-mailową 

sekretariat@technikum1chojnice.pl; 
7. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: zalecane jest częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu  

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
8. Na całym terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego; 
9. W strefach wspólnych, tj. na korytarzach i ciągach komunikacyjnych obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;  
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami; 
12. Uczniowie w trakcie trwania zajęć dydaktycznych po zajęciu miejsca w sali mogą zdjąć maseczki ochronne;  
13. W trakcie realizacji zajęć dydaktycznych jeżeli niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, m. in. w sytuacji odpowiedzi / 

pracy ucznia przy tablicy lub w przypadku zajęć w pracowniach specjalistycznych, gdy konieczna jest pomoc nauczyciela przy 
realizacji ćwiczenia na stanowisku dydaktycznym, uczeń i nauczyciel zobowiązany jest do stosowania ochrony nosa i ust w postaci 
maseczki lub przyłbicy; 

14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, 
ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe;  

15. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są regularnie czyszczone i dezynfekowane jeżeli  
ich dokumentacja techniczna pozwala na stosowanie takich środków; 

16. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw międzylekcyjnych,  
a w razie potrzeby także w trakcie trwania zajęć dydaktycznych; 

17. Pozostałe pomieszczenia w tym ciągi komunikacyjne są wietrzone po każdej przerwie; 
18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości  

po każdych zajęciach.  
19. Uczniowie w trakcie przerw międzylekcyjnych, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają, przebywają na świeżym powietrzu,  

tj. wychodzą przed budynek szkoły od strony ul. Kościerskiej, wychodzą „na patio” od strony sekretariatu szkoły lub na teren przy 
boisku ORLIK; 

20. Przy wejściu i wyjściu z szatni każdy obowiązkowo dezynfekuje ręce; 
21. W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy: 

a) natychmiast odizolować go od reszty osób, miejsce izolacji znajduje się w pomieszczeniu socjalnym naprzeciwko wejścia  
do budynku szkoły od strony boiska ORLIK, 

b) osoba ta powinna pozostawać pod nadzorem wyznaczonej osoby, należy jednak zachować dystans minimum 2 m, 
c) zmierzyć mu temperaturę, 
d) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia, 
e) w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać rodziców / opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły, 
f) w przypadku ucznia pełnoletniego odesłać go do domu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna; 

23. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób  
oraz zmierzyć mu temperaturę; 

24. Po zakończonych zajęciach dydaktycznych, każdego dnia, wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, w których odbywały się zajęcia, 
poddawane są gruntownej dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni  dotykowych – takich jak: klamki, wyłączniki 
światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkich powierzchni płaskich, w tym blaty i krzesła; 

25. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują na bieżąco ciągi komunikacyjne, w tym szczególnie powierzchnie dotykowe takie jak: 
poręcze, wyłączniki światła, klamki; 

26. Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej:  
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf 



 
 

Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 
 
1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS,  

dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać  
z biblioteki szkolnej; 

2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony 
osobistej. 

3. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych  przez bibliotekarza linii  „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi 
czystej”  z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze); 

4. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. 
kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym. 

5. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi 
jedna osoba. 

 
Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu 

 
1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny  

o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka  
lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka 
rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia 
sprawy. 

4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia  
lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. 

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania  
na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny lub drogą 
telefoniczną. 

6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa,  
za pośrednictwem dziennika elektronicznego i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia. 

7. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu. 
8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie. 
9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego . 
 


