
Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz   

1. W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia liczby 

osób z zewnątrz na terenie szkoły – osoba z zewnątrz może wejść do szkoły, jeżeli wcześniej 

umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo. Przychodzi na wyznaczoną godzinę .  

W szkole  nie można czekać na spotkanie. 

2. Wejście do szkoły osób z zewnątrz odbywa się wejściem głównym do szkoły. Nad 

poprawnością zachowań przy wchodzeniu  czuwa wyznaczony pracownik szkoły 

(odpowiednio zabezpieczony), on także w razie potrzeby zapisuje i monitoruje wejścia osób  

z zewnątrz. 

3. Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma założoną 

maskę zakrywającą nos i usta. 

4. Osoba z zewnątrz po wejściu na teren szkoły jest proszona przez pracownika szkoły 

zabezpieczonego w środki ochrony osobistej maseczkę i rękawice jednorazowe o podanie 

imienia i nazwiska oraz celu wizyty. W razie potrzeby (po zarządzeniu dyrektora szkoły) 

rejestruje godzinę wejścia, nazwisko, imię oraz telefon kontaktowy w celu poinformowania  

o ewentualnym zakażeniu w szkole. 

5.  Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły osoba bez maseczki nie może 

wejść na teren szkoły. 

6. Na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa. W związku z tym w przypadku wątpliwości 

pracownik szkoły zgodnie z zaleceniami GIS może zmierzyć wchodzącemu temperaturę ciała  

termometrem bezdotykowym.  

7. Jeżeli zmierzona temperatura jest wyższa od 37⁰ C lub osoba ma objawy zakażenia górnych 

dróg oddechowych takie jak katar, kaszel, duszność to nie może wejść do szkoły . 

8. Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym przy 

wejściu płynem do dezynfekcji, dopiero  po dezynfekcji może wejść dalej. 

9. Po skończeniu dyżuru pracownik szkoły dezynfekuje rękawice i zdejmuje maseczkę następnie 

zdejmuje rękawice. 

10. Wejście do szkoły jest sprzątane i dezynfekowane na koniec dnia a powierzchnie dotykowe 

(klamki, uchwyty itp.) w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż co godzinę. 

 


