
Procedura wejścia i wyjścia ucznia ze szkoły 

(będzie obowiązywać po zamontowaniu  

bramki pomiaru temperatury) 

1. Do szkoły uczęszczać może uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mają pierwszeństwo podczas 

wejścia do budynku – w tym czasie uczniowie odsuwają się  

z kolejki na bezpieczną odległość, robiąc dla nich przejście. 

3. Uczniowie proszeni są o przychodzenie do szkoły z zapasem 

czasowym. 

4. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, z zachowaniem 

dystansu. 

5. Podczas wejścia do szkoły uczniowie mają mierzoną temperaturę 

ciała. Każdy z uczniów, który będzie miał podwyższoną 

temperaturę, ma obowiązek zgłosić ten fakt do sekretariatu szkoły 

za pomocą telefonu (numer telefonu dyżurnego umieszczony jest 

przy wejściach i na bramce pomiaru temperatury) lub wideo-

domofonu zamontowanego przy wejściu do szkoły. Następnie do 

ucznia zejdzie pielęgniarka lub wyznaczony przez dyrektora 

pracownik szkoły ubrany w odzież ochronną i zaprowadzi go do 

izolatki.  

W przypadku ucznia niepełnoletniego, rodzice są zobowiązani 

odebrać go ze szkoły, skontaktować się z lekarzem, a następnie 

przekazać informację zwrotną o stanie zdrowia na dyżurny telefon 

szkoły. Uczeń pełnoletni sam dopełnia tych procedur. 

6. Uczniowie mający lekcje w salach od 101 do 302, wchodzą do 

szkoły wejściem przy szatni (wejście nr 1), dezynfekują ręce, 

przechodzą przez bramkę pomiaru temperatury i udają się 

bezpośrednio do swojej sali. Uczniowie mający lekcje w siłowni 

oraz salach od 2 do 11 i 303, wchodzą do szkoły wejściem przy 



szatni (nr 1), dezynfekują ręce, przechodzą przez bramkę 

termowizyjną, wychodzą z budynku wyjściem tuż za bramką po 

lewej stronie (wyjście nr 1), udają się do wejścia nr 2 („zielona” 

klatka schodowa). 

7. Uczniowie mający lekcje w salach od 101 do 302 wychodzą ze 

szkoły wyjściem nr 1. Uczniowie mający lekcje w siłowni oraz 

salach od 2 do 11 i 303 wychodzą ze szkoły wyjściem nr 2. 

8. Przy każdorazowym wejściu do szkoły obowiązkowa jest 

dezynfekcja rąk. 
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