
 
 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNYCH  

W MIŃSKU MAZOWIECKIM W CZASIE EPIDEMII 

 

 

§ 1. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ZST-G 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

4. W szkole mogą przebywać osoby z zewnątrz tylko w uzasadnionych przypadkach (obowiązuje je 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 

wyznaczonych obszarach. 

5. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału będą odbywały się w jednej sali lekcyjnej, 

uczniowie nie powinni przebywać na korytarzu bez konkretnej potrzeby. 

6. Podczas przebywania we wspólnej przestrzeni zamkniętej (korytarze, toalety, pokoje 

administracji, sekretariat) należy zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą. 

7. Obowiązują ogólne zasady higieny:  częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

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

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

9. W miarę możliwości klasy będą zaczynać lekcje o różnych porach.  

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

szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a 

w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.   

13. W celu uzyskania zaświadczenia, uczeń elektronicznie (na adres: sekretariat@zst-g.pl) lub 

osobiście składa wniosek i otrzymuje zaświadczenie na wskazany adres mailowy. 

14. Wszelkie sprawy klasowe (np. opłata za identyfikatory, wpłata na radę rodziców, uzyskiwanie 

informacji na temat działania i organizacji szkoły) uczniowie załatwiają z wychowawcą, który 

następnie kontaktuje się z odpowiednią osobą. 
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§ 2. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA. 

 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatorium i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

2. Do pracy w szkole 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.  

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 

należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury 

podczas przerw międzylekcyjnych w przestrzeni zamkniętej). 

4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni 

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 mogą być zakażeni koronawirusem. 

5. 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).   

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

 

§ 3. 

OBOWIĄZKI SZKOŁY 

 

1. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się miejsce do dezynfekcji rąk wraz z informacją o 

obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 

wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.   

2. Szybka i skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się telefonicznie (numery 

rodziców/opiekunów dostępne są przez dziennik elektroniczny) oraz przez dziennik 

elektroniczny lub mailowo. 

3. W szkole znajdują się dwa termometry bezdotykowe (przy wejściu i w sekretariacie). 

Dezynfekowane są po użyciu dla danej grupy. 



 
 
4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

5. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.    

6. Prace porządkowe monitorowane są codziennie, 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. 

7. 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. 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk  – instrukcje dezynfekcji. 

9. W sali numer 19 wyznaczono i wyposażono (m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych (izolatorium). 

10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

 

Regulaminy poszczególnych pracowni i biblioteki stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 


