
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020. 
 

Organizacja zajęć w Szkołach „LIDER” w Zamościu: 

1. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2. Przy wejściu do budynku Szkoły są zamieszczone informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku Szkoły 

umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

3. Przebywanie w Szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum (obowiązuje 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

4. Szkoła zapewnia szybki i skuteczny „kontakt” z opiekunami ucznia, z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 

5. Szkoła posiada i może stosować termometr bezdotykowy. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, 

 i niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

7. W Szkole obowiązują zasada jeden oddział w jednej sali. Wyjątek stanowią zajęcia w pracowniach. 

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

9. Środki dydaktyczne i przybory używane podczas zajęć są systematycznie dezynfekowane. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w plecaku (torbie). Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą.  

11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

12. Zaleca się uczniom pobyt na świeżym powietrzu w czasie przerw.  

13. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. 

siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy). W miarę możliwości należy 

prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. 

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

14. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców 

podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów 

szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.  

15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.  

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

17. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami.  

18. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach 

ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, 



stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą 

zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C 

oraz wyższą. 

19. Dyrektor szkoły, bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy 

zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. 

obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw. 

20. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się 

pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie 

jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole 

uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. Decyzja przejścia na 

kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez 

dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych. 

21. Rekomenduje się kontakt telefoniczny rodziców z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły. 

22. Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, 

ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, 

placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja 

taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

23. O zachorowaniu ucznia powiadamiają jego rodzice niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni 

wynik badania. 

24. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę 

o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. 

 Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien 

ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) 

i zachować prawo do 100% wynagrodzenia. 

 Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała 

takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku 

zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia). 

 Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać 

pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego. 
 

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia 

zakażenia na danym terenie. 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 

i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor 

szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za 

zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę 

szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i 

prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na 

danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji –

uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 



Wariant C – kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas 

i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie 

w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do 

ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 

 

24. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wydając opinię o zmianie trybu nauczania, będzie 

brał pod uwagę kryteria epidemiologiczne/kliniczne oraz organizacyjne. 

 Przesłanki epidemiologiczne to przede wszystkim wystąpienie u ucznia lub pracownika szkoły co 

najmniej jednego z objawów charakterystycznych dla COVID-19 (gorączka, duszność, kaszel, 

utrata węchu lub smaku o nagłym początku) oraz bliski kontakt (w okresie 14 dni) ucznia lub 

pracownika szkoły z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

 Z kolei kryteria organizacyjne to m. in.: liczba przypadków COVID-19 w szkole, rodzaj szkoły, 

warunki urbanizacyjne / zagęszczenie ludzi na danym terenie, warunki organizacyjne / 

architektoniczne szkoły. 

25. Opinia będzie uwzględniała lokalną sytuację epidemiologiczną (liczbę osób zakażonych / 

zapadalność / dynamikę wzrostu), w tym przypadki związane z transmisją poziomą oraz 

ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem. 

26. W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest spowodowane narażeniem, zakażeniem, 

zachorowaniem, które dotyczy ucznia lub pracownika szkoły, jego zakres jest uzależniony od 

oceny ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel. 

27. W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy powiatowy 

inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób 

narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują o zakresie dalszych działań. 

 Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą lub zakażoną są 

obejmowane kwarantanną. Natomiast osoby, które miały kontakt o charakterze innym niż 

styczność są obejmowane nadzorem epidemiologicznym. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW WS. PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 

SZKOŁY „LIDER” W ZAMOŚCIU 

podstawa: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2020 r. 

 

1.1. Do Szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

1.2. Do Szkoły nie może przyjść uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

1.3. W budynku Szkoły obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz ogólne zasady 

higieny: częste mycie oraz dezynfekowanie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

1.4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku (torbie). Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

1.5. Zaleca się uczniom pobyt na świeżym powietrzu w czasie przerw. 

1.6. Należy unikać tworzenia się grup uczniów w budynku i przed szkołą. 

1.7. Szkoła udostępnia stałe (po jednym na każdym piętrze) i przenośne 

(w każdej sali lekcyjnej) dozowniki płynu do dezynfekcji. 

...... 

2.1. Przed wejściem do budynku Szkoły uczeń zakrywa maseczką (przyłbicą) usta i 

nos. 

2.2. Po wejściu do budynku Szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje dłonie. 

Dopuszczalny jest (stały lub czasowy) pomiar temperatury ciała termometrem 

bezdotykowym. 

2.3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje ucznia na terenie całej szkoły, 

z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsca przy stoliku. 

2.4. Ponowne zakrycie ust i nosa obowiązuje ucznia, kiedy: 

1. podchodzi do niego nauczyciel (inny uczeń); 

2. wychodzi do toalety; 

3. wychodzi z sali po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

2.5. W czasie zajęć konieczne jest zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu 

między osobami znajdującymi się w sali. 

2.6. Obowiązek osłony ust i nosa dotyczy zajęć praktycznych w ramach kształcenia w 

zawodzie (pracownia gastronomiczna). 
 

 

 

 



 
Na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem istotnie wpływa 
przestrzeganie kilku podstawowych zasad zapobiegawczych: 
1. częstego i dokładnego mycia rąk, 
2. niedotykania nieumytymi rękoma oczu, nosa i ust, 
3. zachowania higieny podczas kaszlu i kichania - zakrywanie ust i nosa zgiętym 

łokciem lub chusteczką higieniczną ogranicza rozpylanie zarazków, 
4. utrzymywania czystości poprzez regularne dezynfekowanie specjalnymi 

preparatami przedmiotów i powierzchni, które są najczęściej dotykane, 
5. zachowania bezpiecznej odległości w kontaktach z rozmówcą twarzą w twarz, 
6. stosowania środków ochrony osobistej podczas kontaktu z innymi osobami, 
7. unikania dużych skupisk ludzi, zwłaszcza zatłoczonych pomieszczeń zamkniętych (w 

tłumie trudno o zachowanie bezpiecznego dystansu). 
 
BARDZO WAŻNE! 
Jeżeli pracownik Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia 
(w odrębnym pomieszczeniu) i niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły, który 
informuje rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (tylko własnym 
środkiem transportu).  
 

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii 
w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie 

 
Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły będzie mógł 
częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne 
będą dwa warianty kształcenia: B i C. 
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia oddziału, klasy lub całej szkoły 
w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość 
(zdalne). 
Wariant C – kształcenie zdalne 
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na 
określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji 
zdalnej). 
 
Szkoły „LIDER” w Zamościu – 84 639 11 63 / www.cuslider.edu.pl Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu - tel. 84 627 10 59, 
tel. centrala: 84 639 36 91 do 93 
 

 

 

 



WYTYCZNE DLA RODZICÓW WS. PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 

SZKOŁY „LIDER” W ZAMOŚCIU 

podstawa: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2020 r. 

1. Nie należy posyłać chorego dziecka do Szkoły. 

2. Należy przestrzegać instrukcji funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii. 

3. Rekomenduje się kontakt telefoniczny rodziców z wychowawcą klasy, 

nauczycielami oraz Dyrektorem Szkoły. 

 tel. 84 639 11 63 

4. Wymagane jest poinformowanie Szkoły o kwarantannie w rodzinie. 

5. Należy sprawdzać - na bieżąco - komunikaty Dyrektora Szkoły i informacje od 

wychowawcy. 

6. W przypadku niemożności odebrania telefonu ze Szkoły, należy niezwłocznie 

oddzwonić. 

7. Rekomendowane zasady ochrony, to: 

 - zakrywanie ust i nosa, 
 - dezynfekcja dłoni, 
 - zachowanie dystansu społecznego. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Zaleca się stosowanie szczególnych środków ostrożności w transporcie publicznym. 

9. W Szkole: 
 - wprowadzono zasady: jeden oddział w jednej sali oraz jeden uczeń przy stoliku, 
 - wprowadzono obowiązek zakrywanie nosa i ust w przestrzeni wspólnej, 
 - udostępniono płyn do dezynfekcji (dozowniki stałe na każdej kondygnacji oraz 
         przenośne w każdej sali lekcyjnej), 
 - będą stale dezynfekowane powierzchnie i sprzęty, 
 - będą dostępne jednorazowe rękawiczki. 

 
--- WSPÓLNIE DBAJMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO --- 



 

INSTRUKCJA DLA PRACOWNIKÓW - PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 

SZKOŁY „LIDER” W ZAMOŚCIU 

podstawa: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2020 r. 

 

1. Do Szkoły może przyjść wyłącznie pracownik, który jest zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Do Szkoły nie może przyjść pracownik, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

3. W budynku Szkoły obowiązuje nakaz zakrywanie nosa i ust oraz ogólne zasady 

higieny: częste mycie oraz dezynfekowanie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Przed wejściem do budynku Szkoły należy zakryć maseczką (przyłbicą) usta i nos. 

5. Po wejściu do budynku Szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. 

Dopuszczalny jest pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 

6. Każdy pracownik Szkoły jest zobowiązany do: 

a) monitorowania zachowania uczniów; 

b) prowadzenia działań prewencyjnych; 

c) dyscyplinowania uczniów w zakresie przestrzegania instrukcji dotyczących 

reżimu sanitarnego; 

d) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły przypadków: 

 - naruszania norm reżimu sanitarnego, 

 - zaobserwowanych u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję   

 dróg oddechowych; 

 

Dla nauczycieli: 

W czasie zajęć: 

- przemieszczanie się po sali tylko w środkach ochrony, 

- stosowanie rękawiczek lub płynu do dezynfekcji (przed i po) podczas pisania na 

tablicy, 

- dopilnowanie dezynfekowania dłoni przez uczniów podczas wykorzystywania 

szkolnych środków dydaktycznych, 

- egzekwowanie od uczniów norm reżimu sanitarnego, 

- zachowanie dystansu między uczniami oraz między uczniami, a nauczycielem 

- wietrzenie sali lekcyjnej, możliwe jest prowadzenie zajęć przy otwartych 

drzwiach. 

 



DODATKOWE INFORMACJE 

1. N-l na kwarantannie może wykonywać wyłącznie pracę zdalną, o ile taki sposób 

zostanie ustalony z dyrektorem szkoły. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do 

pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. 

2. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować 

pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, 

należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna) 

i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis 

stołowy). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na 

otwartej przestrzeni. 

4 Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała 

w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane 

z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan 

podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale 

nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

5. Dyrektor szkoły, bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, 

żółtej czy zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki 

bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach 

wspólnych szkoły czy podczas przerw. 

6. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli 

poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć 

w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka 

stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim 

stopniu byli oni narażeni na zakażenie. Decyzja przejścia na kształcenie w formie 

mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez 

dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych. 

7. Rekomenduje się kontakt telefoniczny rodziców z wychowawcą klasy lub 

dyrektorem szkoły. 

8. Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od 

lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego 

ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali 

informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka 

przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

9. O zachorowaniu ucznia powiadamiają jego rodzice niezwłocznie po tym, gdy 

otrzymają dodatni wynik badania. 

10. Ogranicza się wchodzenie do szkoły osób trzecich. 

 



Warszawa, 21 sierpnia 2020 r. 

Aplikacja ProteGO Safe  

– wspólny list Ministra Edukacji Narodowej  

i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców  

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław 

Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania 

aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać 

ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.  

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego   

Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne 

i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN 

i GIS w liście skierowanym do rodziców.  

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, 

dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz 

– w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, 

że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii 

koronawirusa.  

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy 

od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne 

i odpowiedzialne działania:  

Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. 

To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także 

wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę 

stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji 

Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.  
 

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?  

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba 

z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja 

poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia 

infekcji u siebie lub swoich bliskich.   

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty 

potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje 

opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 

oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
 

Aplikacja składa się z dwóch modułów:  

• pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco 
pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy, 

• drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.  

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe. 

Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe! 

Departament Informacji i Promocji / Ministerstwo Edukacji Narodowej 

https://www.gov.pl/web/protegosafe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Szkole obowiązują wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2020 r.: 

 

Stosowanie ogólnie przyjętych zasad higieny osobistej. 

Dostęp do płynu dezynfekującego na korytarzu, w salach lekcyjnych i WC. 

Nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni wspólnej. 

Częste dezynfekowanie dłoni. 

Zasada każdy oddział w „swojej” sali oraz jeden uczeń przy stoliku. 

Zachowanie dystansu społecznego. 


