
Załącznik nr 2 

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

   

  

                                                                                       

  

 

 

2. Osoba z zewnątrz, która chce wejść do szkoły 
 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 nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem 
szkoły za pośrednictwem sekretariatu (telefonicznie lub mailowo). Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W szkole nie można 
czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.  

 Osoba z zewnątrz nie wchodzi do budynku szkoły, dzwoni domofonem, podaje imię i nazwisko oraz cel wizyty. 

 

 

Jeżeli T<38°C oraz brak objawów 

zakażenia górnych dróg 

oddechowych – osoba z 

zewnątrz wchodzi do szkoły  

Jeżeli T<38°C, ale osoba ma objawy zakażenia górnych 

dróg oddechowych takie jak katar, kaszel, duszność -  

osoba nie może wejść do szkoły  

 

 

             

 

Jeżeli T>38°C, osoba z zewnątrz nie 

może wejść na teren szkoły. 

 

1. Wejście osoby z zewnątrz na teren szkoły  

 W widocznym miejscu przy wejściu znajduje się informacja z numerami telefonów inspekcji sanitarnej w sprawie 
koronawirusa +48 22 25 00 115, numery alarmowe 999, 112 oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ 
INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37,5°C NIE MOGĄ 
WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”. Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekcji rąk oraz 
instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

4. Dezynfekcja rąk 
 Każda osoba wchodząca z zewnątrz, zgodnie z instrukcją, dezynfekuje ręce przygotowanym płynem do dezynfekcji lub 

używa rękawiczek jednorazowych. 

 
z 

 W takim wypadku następuje zamknięcie szkoły i dezynfekcja wejścia. Pracownik, który miał kontakt z tą 

osobą musi zmienić środki ochrony osobistej. 

             

 

5.  Zakończenie procedury wchodzenia osoby z zewnątrz do szkoły 
 Pomieszczenie wspólne zgodnie z procedurą są sprzątane i dezynfekowana na koniec dnia, a powierzchnie dotykowe i 

płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 
 

  

 

3. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych 
 Zanim osoba z zewnątrz wejdzie do szkoły – pracownik szkoły może, zgodnie z zaleceniami GIS, zmierzyć wchodzącemu 

temperaturę ciała  -  termometrem bezdotykowym.  
 


