
Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz 

 

 

A. Przestrzeń wspólna  

 Dyrektor wydzielił przestrzeń wspólną, tj. korytarz prowadzący do sekretariatu szkoły, 

sekretariat, gabinet dyrektora i gabinet wicedyrektora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia się na terenie placówki osoby zakażonej 

COVID-19. 

 Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik obsługi 

szkoły a sekretarka zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz. 

 Na tablicy informacyjnej została umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz 

wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI 

ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH NIE MOGĄ WEJŚĆ NA 

TEREN SZKOŁY”. 

 

B. Wejście osoby z zewnątrz na teren szkoły 

 

Rodzice i uczniowie oraz osoby z zewnątrz muszą zachować bezwzględny dystans społeczny 

– 1,5 m. 

 

C. 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 telefonicznie pod numerem tel. 61 29 13 129 lub mailowo 

sekretariat@zsobrzycko.pl. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W szkole nie można czekać 

na spotkanie, nie ma poczekalni.  

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

maskę zakrywającą nos i usta. 

 Osoba z zewnątrz nie wchodzi na teren szkoły – używa dzwonka. Podaje imię i nazwisko 

oraz cel wizyty. 

 Pracownik  szkoły wpuszcza umówioną osobę do części wspólnej. 

 Sekretarka rejestruje godzinę wejścia, nazwisko, imię osoby wchodzącej oraz kontakt 

(telefon) w razie konieczności poinformowania o zarażeniu w szkole. 

 

D. Dezynfekcja rąk 

 Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją, dezynfekuje ręce przygotowanym  

w korytarzu płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej. 

E. Zakończenie wizyty 

Przestrzeń wspólna zgodnie z procedurą jest sprzątana i dezynfekowana pod koniec dnia, 

a powierzchnie dotykowe po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 
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