
Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia korona wirusem obowiązująca  

w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu: 

I. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły: 

1) Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację: 

a)  dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu ,  

b) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno -

epidemiologicznej, 

c) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego , 

d) zawierającą numery telefonów do służb medycznych, 

e) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).  

2) Umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym przy wejściu do szkoły oraz zamieścić 

informację   

o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na terenie szkoły. 

3) Zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

4) Monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  

w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich. 

5) Wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

6) Zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej – płyn do dezynfekcji oraz jednorazowe 

maseczki i rękawiczki. 

II. Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów koronawirusa  

u pracownika/ucznia: 

1) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić 

właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 



instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać dezynfekcji.  

W miarę możliwości należy pracownika odesłać transportem indywidualnym do domu.  

2) należy ustalić listę osób przebywających z pracownikiem/ uczniem podejrzewanym o zakażenie  

i odizolować te osoby w odrębnym pomieszczeniu. 

3) rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

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

III. Procedury obowiązujące w przypadku konsultacji, zajęć rewalidacyjnych w szkole oraz 

korzystania z biblioteki szkolnej: 

1) Wejście do szkoły następuje tylko przez drzwi główne, które przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych powinny być otwarte. 

2) Po wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się 

obok drzwi wejściowych. Po dezynfekcji należy skierować się bezpośrednio do sali lekcyjnej,  

w której odbywają się zajęcia. 

3) Konsultacje z nauczycielami oraz zajęcia rewalidacyjne odbywają się tylko w wyznaczonych 

salach (sale wymienione są w harmonogramie konsultacji). 

4) Podczas trwania zajęć wymienionych w punkcie 3) należy zachować odstęp 1,5m pomiędzy 

stolikami uczniów i nauczyciela. Przyjmuje się, że na jedną osobę przypada 4m2 powierzchni. 

Zabrania się korzystania z telefonu podczas zajęć. 

5) W trakcie zajęć należy mieć maseczkę ochronną lub przyłbicę.  

6) Uczniowie biorący udział w konsultacjach są zobowiązani do posiadania własnych przyborów 

piśmienniczych oraz książek. Niedozwolone jest pożyczanie przyborów szkolnych od innej osoby.  

7) Po zakończeniu konsultacji lub zajęć rewalidacyjnych uczniowie opuszczają budynek szkoły, 

pamiętając o niegromadzeniu się przed budynkiem.  

8) Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej co najmniej jeden 

raz na godzinę.  

9) W każdej sali, w której prowadzone są konsultacje lub zajęcia rewalidacyjne musi znajdować 

się pojemnik z płynem dezynfekcyjnym. Nauczyciel jest zobowiązany zdezynfekować 

powierzchnie płaskie po każdej grupie uczniów biorącej udział w konsultacjach. 

10) O ile jest to możliwe w trakcie trwania konsultacji należy pozostawić drzwi sal otwarte,  

tak aby nikt nie musiał dotykać klamek. 



11) Uczniowie i nauczyciele muszą zwracać uwagę na właściwy sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania i kasłania. 

12) Na konsultacje oraz zajęcia rewalidacyjne może przyjść tylko uczeń/nauczyciel zdrowy bez 

objawów sugerujących chorobę zakaźną. Jeśli w rodzinie ucznia/nauczyciela przebywa kość  

na kwarantannie należy pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych  

i lekarza. 

13) Uczeń, który nie może przyjść na umówiony termin konsultacji zobowiązany jest do 

poinformowania o tym fakcie nauczyciela korzystając z dziennika Librus. 

14) Z toalety szkolnej może korzystać jednorazowo jedna osoba. Należy dbać o właściwą higienę 

rąk. 

15) Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy pozostawić na stoliku znajdującym się obok 

dyżurki szkolnej z dołączoną na kartce datą oddania oraz imieniem i nazwiskiem. 

16) Biblioteka szkolna jest otwarta zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki.  

17) W bibliotece może jednorazowo przebywać jedna osoba oraz bibliotekarz.  

18) Zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) należy wyrzucać do pojemnika 

przygotowanego specjalnie w tym celu znajdującego się na parterze szkoły, naprzeciwko wejścia 

do budynku.  

19) Rekomenduje się mycie rąk po każdych zajęciach odbywających się w szkole oraz nie 

noszenie biżuterii poniżej łokcia (pierścionki, bransoletki, zegarki) ponieważ utrudniają 

prawidłową dezynfekcję rąk. 

IV. Procedury obowiązujące przy egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym: 

1) Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego/egzaminu zawodowego: 

a)  informuje pracowników szkoły, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinni przychodzić do pracy. Pracownicy tacy powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Olkuszu dzwoniąc na numer telefonu (32) 

754-57-20, oddziałem zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu dzwoniąc pod numer telefonu 

(41) 240 1272, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem. 

b) przesyła informację z punktu 1) drogą mailową do szkoły, z której powołani zostali nauczyciele 

do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego. 



c) informuje, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, strony 

www.zs4olkusz.edupage.org oraz strony szkoły na Facebooku,  uczniów oraz pracowników, że 

zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  (www.gis.gov.pl) oraz Ministra 

Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa. 

2) Umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym w każdej sali, w której będzie odbywał się 

egzamin maturalny oraz umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.  

3) Umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym obok materiałów (np. słownik języka polskiego),  

z których mogą korzystać wszyscy zdający. 

4) Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.  

W przypadku EM, oraz poszczególnych zmian części pisemnej i części praktycznej EPKwZ i EZ, 

konieczne jest również dezynfekowanie ławek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi zakresami, 

sesjami egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia. 

5) Dezynfekować odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzania EM i EPKwZ i EZ  

oraz kalkulatory, tablice matematyczne, chemiczne i długopisy.  

6) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym mie jscu, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za 

członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie 

będzie  

to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu  

w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa 

zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o 

wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w 

protokole zbiorczym.  

 

7) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej 

objawy choroby  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich 

zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji 

będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne  

http://www.zs4olkusz.edupage.org/
http://www.gov.pl/web/koronawirus


 

8) W przypadku EPKwZ, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie 

powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania 

go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku zdających 

pełnoletnich przystępujących do EM, EPKwZ oraz EZ – PZE informuje właściwą powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego  – także 

pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu 

ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, 

pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.  

 

9) Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co 

godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje 

zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.  

 

10) Dla każdego zdającego szkoła zapewni miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych.  

11) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, 

12) Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie 

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie  lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,  

13) Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się,  

14) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek, 

15) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd., 

16) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą,  

17) Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej 

niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w 

przerwie między egzaminami,  

18) Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego 

dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń, 

19) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,  



20) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych 

po zajęciu miejsc przez zdających,  

21) Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,  

2) wychodzi do toalety, 

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej 

EPKwZ i EZ), 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.  

22) Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu  w 

odrębnej sali egzaminacyjnej,  

23) W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie 

przez grupę zdających z np. jednego słownika, należy korzystać z pojemnika  

z płynem dezynfekującym  przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego 

/urządzenia, 

24) Przed rozpoczęciem egzaminu należy pamiętać o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym,  

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie. 

25) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, a wrażeniami   

po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, 

26) Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z 

własnego długopisu, 

27) Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W 

ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z 

arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

 

 



 

 

 


