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Załącznik do zarządzenia nr 44/2021  

Dyrektora Szkoły Policealnej  

– Medycznego Studium Zawodowego  

im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej  

z dnia 1 września 2021 r. 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

NA TERENIE SZKOŁY POLICEALNEJ – MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO  

IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. „INKA” W BIAŁEJ PODLASKIEJ  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom oraz pracownikom Szkoły Policealnej – 

Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej przez 

okres obowiązywania stanu epidemii obliguje się pracowników, słuchaczy i osoby trzecie 

przebywające na terenie szkoły do stosowania poniższych procedur: 

 

Rozdział I 

Wymogi bezpieczeństwa 

 

§ 1 
1. Na terenie Szkoły przebywać może wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Na terenie Szkoły nie mogą przebywać następujące osoby:  

a) osoby chore,  

b) osoby przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach 

domowych,  

c) osoby objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

3. Szkoła posiada urządzenie (termometr) do bezdotykowego pomiaru temperatury. 

4. Osoby z potwierdzoną podwyższoną temperaturą ciała nie mogą wejść do Szkoły i w tym 

przypadku powinny powiadomić o zaistniałej sytuacji wychowawcę 

(słuchacze)/bezpośredniego przełożonego (pracownicy).  

5. Zapewnia się pracownikom środki ochrony indywidualnej – maseczki, jednorazowe 

rękawiczki oraz miejsca/pojemniki do ich wyrzucania zgodnie zaleceniami GIS w tym 

zakresie. Instrukcję prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawic określają odpowiednio 

Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Procedury. 

6. Pracownicy oraz słuchacze w przestrzeniach wspólnych Szkoły (korytarze, sekretariat, 

pomieszczenia socjalne) mają obowiązek zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania 

nosa i ust za pomocą maseczki. 

7. Obowiązek zasłaniania nosa i ust nie dotyczy zajęć odbywających się w pomieszczeniach 

dydaktycznych i pracowniach.  

8. Zaleca się ograniczenie możliwości gromadzenia się osób podczas wchodzenia do 

pomieszczeń.  

9. Zaleca się częste mycie rąk, dezynfekcję rąk i utrzymanie higieny w pomieszczeniach 

sanitarnych. Instrukcje mycia rąk i dezynfekcji rąk stanowią odpowiednio Załącznik nr 3 i 4 

do niniejszej Procedury. 

10. Decyzję o organizacji na terenie Szkoły innych niż zajęcia dydaktyczne wydarzeń, w tym 

szkoleń realizowanych w ramach projektów, podejmuje indywidualnie Dyrektor Szkoły.  

11. Osoby  niebędące słuchaczami i pracownikami szkoły zobowiązane są do wpisania się do 

stosownego rejestru znajdującego się przy wejściu do budynku. 
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§ 2 

1. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne. 

2. Podczas zajęć oraz w pomieszczeniach wspólnych zaleca się, o ile to możliwe, zachowanie 

dystansu społecznego 

3. Pomoce dydaktyczne i urządzenia używane wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe, 

podlegają dezynfekcji po każdym użyciu. Za proces dezynfekcji przedmiotów (w tym 

urządzeń) używanych podczas zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

4. Rekomenduje się, by każdy ze słuchaczy używał tylko własnych przyborów szkolnych. Nie 

można pożyczać przedmiotów od innych uczestników zajęć. 

5. Po zakończeniu zajęć oraz w czasie przerw nauczyciel wietrzy pomieszczenie, w którym 

prowadził zajęcia. 

 

Rozdział II  

Organizacja zajęć dydaktycznych 

§ 3 

1. Rok szkolny będzie realizowany zgodnie z kalendarzem roku szkolnego określonym 

odrębnymi aktami normatywnymi.  

2. Wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie. Zastrzega się możliwość realizacji zajęć w 

formie zdalnej. 

3. Decyzję o zmianie formy nauki/pracy w związku z dynamiką rozprzestrzeniania się COVID-

19, podejmuje Dyrektor Szkoły. 

4. Zmiana formy nauki/pracy może być podyktowana przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa krajowego. 

5. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego COVID-19, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie 

bezpośredniemu przełożonemu (pracownicy) / wychowawcy klasy (słuchacze). W przypadku 

objęcia kwarantanną słuchacz zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, a pracownik 

bezpośredniemu przełożonemu. 

§ 4 

1. Informacje o zasadach funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii przekazują słuchaczom 

wychowawcy klas. 

2. Informacje o zasadach funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii przekazują pracownikom 

ich bezpośredni przełożeni. 

 

Rozdział III 

Ogólne wytyczne 

 

§ 5 
1. Zalecenia dot. organizacji pracy pracowników Szkoły:  

1) Wszyscy pracownicy poruszający się w przestrzeniach wspólnych mają obowiązek 

zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki.  

2) Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego.  

3) Między stanowiskami pracy należy zachować minimum 1,5 m odległości lub 
zastosować przegrody odgradzające.  

4) Wskazane jest częste wietrzenie pomieszczeń.  

5) Należy przestrzegać zasady dezynfekcji lub mycia rąk po każdorazowym opuszczeniu 
stanowiska pracy.  

6) Rekomenduje się elektroniczny obieg dokumentów.  
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7) Udostępnia się płyn dezynfekujący.  

8) W toaletach nie stosuje się suszarek do rąk. Zaleca się stosowanie ręczników 

jednorazowych. 

9) Pracownicy obsługi przeprowadzają przynajmniej raz dziennie czyszczenie  

i dezynfekcję powierzchni wspólnych szkoły, sal dydaktycznych, a urządzeń 

sanitarnych i powierzchni dotykanych przez wiele osób (poręcze, klamki do drzwi  

i okien) kilka razy dziennie. 

10) W widocznym miejscu umieszcza się piktogramy z informacjami o konieczności 

używania maseczek oraz zachowania dystansu i dezynfekcji rąk.  

2. Zalecenia dotyczące organizacji pracy biblioteki: 

1) Bibliotekarz podczas obsługi czytelników powinien przebywać w bibliotece  

w maseczce (w przypadku braku osłony pleksowej stanowiska pracy bibliotekarza). 

2) Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 m).  

3) Bibliotekę należy wietrzyć co godzinę w czasie godzin pracy biblioteki. 

4) W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 2 słuchaczy.  

5) Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. Przyjęte książki powinny 

zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki. Odizolowane 

egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu 

zakończenia kwarantanny. 

6) Po przyjęciu książek od czytelnika, bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na 

którym leżały książki.  

7) Dostęp do zwracanych książek ma tylko bibliotekarz. 

 

Rozdział IV 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub słuchacza 

 

§ 6 
1. Jeżeli pracownik/słuchacz przejawia objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć 

go od wykonywania pracy/uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, odizolować  

w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  

z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Izolatorium wyznacza się wedle 

zapotrzebowania po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły. 

2. W przypadku, kiedy stan zdrowia pracownika/słuchacza nie wymaga natychmiastowej 

pomocy lekarskiej osoba ta powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać 

tam i skorzystać z porady medycznej.  

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia pracownika/słuchacza należy wezwać pogotowie 

ratunkowe, a w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej, o zaistniałej sytuacji 

niezwłocznie poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białej 

Podlaskiej, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.  

4. Obszar, w którym poruszała się osoba, o której mowa powyżej należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).  

5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 



Załącznik nr 1  

do Procedur bezpieczeństwa  

na terenie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego 

 im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej 

 

 



Załącznik nr 2  

do Procedur bezpieczeństwa  

na terenie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego 

 im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej 

 



Załącznik nr 3 

do Procedur bezpieczeństwa  

na terenie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego 

 im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej 

 



Załącznik nr 4 

do Procedur bezpieczeństwa  

na terenie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego 

 im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej 

 


