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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 1/ 2021/2022 

Dyrektora VIII LO z dnia 1.09.2021 

 

Procedura organizacji pracy VIII Liceum Ogólnokształcącego  

od 1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego nauczycieli/ 

pracowników oraz uczniów, w związku z zagrożeniem epidemicznym 

SARS-CoV-2 
 

I  Cel: 

Procedura określa zasady organizacji pracy VIII Liceum Ogólnokształcącego, w związku 

z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i działania prewencyjne, mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły, a także uniknięcie 

rozprzestrzeniania się wirusa. Procedura uwzględnia wytyczne w tym zakresie Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

 

II  Zakres procedury: 

Procedura dotyczy zasad zachowania w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego; 

obowiązuje pracowników oraz uczniów szkoły i ich rodziców, a także interesantów 

wchodzących do budynku oraz najemców korzystających z pomieszczeń i przestrzeni 

wspólnej.  

 

III  Osoba odpowiedzialna za wdrożenie procedury: 

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego  

 

IV  Postanowienia ogólne: 

1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 

rekomendowane jest szczepienie przeciwko COVID-19. 

2. Do szkoły może przychodzić tylko uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących 

na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura ciała powyżej 38oC, kaszel, 

duszności, utrata węchu lub smaku) oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. W miarę możliwości rekomenduje się dojazd pracowników i uczniów do szkoły 

prywatnymi środkami transportu; w przypadku korzystania z komunikacji publicznej 

zaleca się zachowanie zasad bezpieczeństwa, a po wejściu do szkoły obowiązkowe mycie 

i dezynfekowanie rąk. 

4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz.  

5. W przypadku spraw, które wymagają osobistego kontaktu, interesanci wchodzą do szkoły 

po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo oraz udają się bezpośrednio do 

sekretariatu szkoły. 



VIII Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie 

 

2 
 

6. Każda osoba wchodząca na teren szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce, a osoby 

postronne obowiązkowo stosują maseczki. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2. 

8. Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej 

z rodzicami/opiekunami ucznia oraz pozyskują zgody rodziców na ewentualny pomiar 

temperatury ucznia termometrem bezdotykowym. 

9. Kontakty z wychowawcą oraz z nauczycielami są możliwe poprzez dziennik elektroniczny. 

10. Zebrania z rodzicami mogą być organizowane tradycyjnie, z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa lub w formie online, z wykorzystaniem aplikacji Teams.  

11. Konsultacje poszczególnych nauczycieli z rodzicami będą prowadzone online po 

uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez dziennik elektroniczny. 

12. Ogranicza się organizację wycieczek, wyjść, np. do kina czy teatru, a także organizowanie 

imprez np. dyskotek i innych wydarzeń, które wiążą się z przebywaniem w przestrzeni 

zamkniętej, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego. 

13. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej.  

 

V  Higiena i dezynfekcja  

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. zakrycie ust i nosa zgiętym 

łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.  

3. W przestrzeniach ogólnodostępnych, tj. na korytarzach, w szatni, w toaletach 

obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa (noszenie maseczek) oraz zachowanie dystansu 

społecznego. 

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr (instrukcja dokonywania pomiaru - 

Załącznik nr 1 do Procedury).  

5. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.  

6. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, a także 

zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekcji rąk i środek do dezynfekcji rąk.  

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk plakaty 

z zasadami dezynfekcji.  

8. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki 

papierowe) oraz środków do dezynfekcji; na bieżąco dezynfekują toalety, utrzymują 

w czystości ciągi komunikacyjne, systematycznie dezynfekują powierzchnie dotykowe 

(poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki. 
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9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, zwłaszcza w zakresie czasu 

niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. 

10. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, 

w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników oraz 

wykorzystywanych podczas zajęć WF przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) 

11. Zużyte rękawice oraz maseczki jednorazowe należy wrzucać do oznakowanych 

zamkniętych pojemników umieszczonych na korytarzach. 

 

VI     Organizacja pracy szkoły 

1. Organizacja pracy szkoły ma na celu ograniczenie gromadzenia się grup uczniów 

w przestrzeni wspólnej i zachowanie dystansu społecznego; w tym celu: 

• klasy rozpoczynają i kończą lekcje o różnych godzinach, 

• uczniowie w miarę możliwości uczą się w jednej sali albo rzadko zmieniają 

pomieszczenia, w których odbywają zajęcia, 

• zajęcia częściej niż zwykle odbywają się w blokach dwulekcyjnych, 

• przy zachowaniu dotychczasowego rozkładu lekcji i przerw, dopuszcza się 

rezygnację z dzwonków; nauczyciel, zwłaszcza prowadząc zajęcia zblokowane, 

adekwatnie do potrzeb uczniów, wypuszcza klasę/grupę na przerwę, zapewniając im 

bezpieczeństwo oraz wykorzystując ten czas na wietrzenie sali; 

• uczniowie w czasie długich przerw mogą pozostawać w salach lub wychodzić na 

świeże powietrze na szkolne dziedzińce (patio); w zajęciach zblokowanych również 

długą przerwę nauczyciel może zorganizować w wyznaczonym przez siebie czasie. 

2. Aby uniknąć większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w boksie 

szatniowym danej klasy, przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, może przebywać 

jednocześnie do 5 uczniów; zasady korzystania z szatni wych. fiz. ustalają nauczyciele 

wych. fiz., mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów. 

3. Rekomenduje się korzystanie z indywidualnych szafek. 

4. Zajęcia wych. fiz. odbywają się jak najczęściej na świeżym powietrzu; planując lekcje 

w salach gimnastycznych/siłowniach, należy unikać ćwiczeń i gier, w których nie jest 

możliwe zachowanie dystansu społecznego; szczególnie dbać o mycie 

i dezynfekowanie rąk. 

5. Przed zajęciami w sali komputerowej, uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce.  

6. Uczeń przynosi do szkoły własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie udostępniają 

innym uczniom swoich podręczników, przyborów. 

7. W organizacji zajęć zaleca się stosowanie narzędzi internetowych, np. aplikacji Teams 

(moduł zadania), aplikacji Forms lub innych narzędzi do przeprowadzania testów, 

quizów, aby w miarę możliwości ograniczyć przekazywanie prac w formie papierowej. 
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8. Szkoła w miarę potrzeby zapewnia pracownikom maseczki, jednorazowe rękawiczki 

oraz środki do dezynfekcji rąk. 

9. Zaleca się, aby nauczyciele prowadzący zajęcia zachowali odległość co najmniej 1,5 

m od ławek zajmowanych przez uczniów, w miarę możliwości należy pozostawić 

jeden stolik pusty w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela.  

10. W relacjach nauczyciel-uczeń a także uczeń-uczeń należy unikać bezpośrednich 

bliskich kontaktów (np. przy tablicy), a w razie potrzeby stosować środki ochrony. 

11. Zaleca się ograniczenie kontaktów, np. poprzez zajmowanie miejsca w klasie obok tej 

samej osoby na wszystkich zajęciach, a tam, gdzie jest to możliwe, zajmowanie 

miejsca przy stoliku przez jedną osobę 

12. W szkolnych łazienkach przebywać może jednocześnie nie więcej niż cztery osoby. 

13. Należy przynajmniej co godzinę dokładnie wietrzyć sale lekcyjne, pracownicy obsługi 

dbają również o systematyczne wietrzenie korytarzy i toalet. 

14. Pracując w grupach lub parach na zajęciach lekcyjnych, uczniowie powinni stosować 

osłonę ust i nosa. 

15. Zajęcia nauczania indywidualnego prowadzone są w domu ucznia, z zachowaniem 

szczególnej ostrożności; zaleca się stosowanie osłony ust i nosa oraz zachowanie 

dystansu społecznego. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia możliwe jest 

prowadzenie nauczania indywidualnego online. 

 

VII   Zasady korzystania z biblioteki  

1. Biblioteka czynna jest codziennie w różnych godzinach (harmonogram na drzwiach 

biblioteki) tak, aby umożliwić korzystanie z księgozbioru zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. 

2. W bibliotece w tym samym czasie mogą przebywać 2 osoby; przy zachowaniu 

bezpiecznej odległości (społeczny dystans min. 1,5 m). 

3. Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek zdezynfekowania rąk oraz 

zakrycia ust i nosa. 

4. Stanowiska komputerowe oraz inne przestrzenie biblioteki pozostają zamknięte dla 

użytkowników; książki podaje wyłącznie bibliotekarz. 

5. Do zwracanych książek użytkownicy załączają karteczkę, na której wpisują imię 

i nazwisko oraz klasę. 

6. Zbiory biblioteczne poddawane są dwudniowej kwarantannie. 

 

VIII  Korzystanie z bufetu oraz automatów  

1. Za utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców odpowiada najemca 

prowadzący w szkole bufet. 

2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków w małych grupach, uczniom z tej 

samej klasy, czyszczenie blatów stołów i krzeseł po każdej grupie.  

3. Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.  
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4. Uczniowie/pracownicy oczekujący na obsługę w bufecie lub zamierzający skorzystać 

z automatów, przestrzegają zasad obowiązujących w przestrzeni wspólnej (osłona ust 

i nosa, dystans społeczny). 

5. Uczniowie/pracownicy korzystający z automatów do przekąsek i napojów, przed 

skorzystaniem z automatu mają obowiązek zdezynfekowania rąk. 

 

IX Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego  

 

1. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko 

jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.  

2. Gabinet profilaktyczny powinien być możliwie często wietrzony, a wszystkie 

powierzchnie, używany sprzęt medyczny oraz telefon dokładnie czyszczone 

i dezynfekowane. 

3. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych oraz w ramach udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania 

u ucznia w trakcie pobytu w szkole, higienistka poza rutynowymi zasadami higieny 

rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, 

okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.  

4. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły higienistka postępuje 

zgodnie z niniejszą Procedurą oraz zaleceniami Krajowego Konsultanta w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania 

/higienistek szkolnych. 

 

5. Usługi stomatologiczne dla uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego świadczone są 

przez gabinet, z którym szkoła podpisała porozumienie, zgodnie z wytycznymi 

Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Za zachowanie zasad 

bezpieczeństwa odpowiada świadczeniodawca. 

 

X  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia 

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, odizolowuje się go w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości 

od innych osób, 

2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora 

(higienistka szkolna, pedagog, wychowawca lub inna osoba). 

3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała, 

• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów 

i zobowiązać ich do pilnego odebrania ucznia ze szkoły, a także przypomnieć 

o obowiązku skorzystania z porady medycznej,  

• jeżeli pomiar wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia 

i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły. 



VIII Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie 

 

6 
 

4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

5. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o potwierdzonym zakażenia ucznia.  

6. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego stwierdzono zakażenie, telefonicznie 

informowani są o zaistniałej sytuacji.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

i dezynfekcji.  

8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i zobowiązany 

jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 

 

XI  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, które mogą wskazywać na chorobę 

zakaźną, pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły oraz zasięgnąć porady lekarskiej. 

3. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: w 

szczególności gorączka, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, niezwłocznie 

informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:  

a) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając 

kontaktu z innymi osobami),  

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 

kontakt z lekarzem w celu weryfikacji stanu zdrowia,  

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,  

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora szkoły.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji.  

5. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała bezdotykowym 

termometrem w razie uzasadnionej potrzeby.  

6. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów 

chorobowych, stosuje się działania opisane w pkt. 3.  

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji.  

8. Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  
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9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 

 

XII  Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie  

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:  

• każdego pracownika szkoły/ /rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego 

w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 

metry przez ponad 15 minut,  

• rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  

• każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój 

stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 

stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego. 

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków 

ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w 

zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.  

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 

współpracy ze służbami sanitarnymi.  

 

XIII  Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zmianie modelu kształcenia lub innych środkach 

prewencyjnych. 

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 

prowadzący i kuratora oświaty. 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest 

do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 
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5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba. 

 

XIV Postanowienia końcowe  

1. Kontakt do PSSE: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, ul. 

Gen. J. Dąbrowskiego 79A 35-040 Rzeszów tel. 17 742 13 08; e-mail: 

szkolapilne@psserzeszow.pl 

2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku zmiany wytycznych przez Ministra 

Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Na podstawie porozumienia z dyrekcją Szkół Mistrzostwa Sportowego "Resovia", 

których pracownicy i uczniowie korzystają ze wspólnych pomieszczeń i powierzchni, 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego "Resovia" dostosowują własne zasady organizacji 

pracy szkoły oraz postępowania w budynku VIII LO do uregulowań zawartych 

w niniejszej Procedurze. 
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INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM 

ELEKTRONICZNYM 

 

1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.  

2. Należy uzyskać zgodę pracowników/rodziców/opiekunów prawnych dziecka na pomiar 

temperatury ciała.  

3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się 

z instrukcją obsługi producenta urządzenia.  

4. Sposób pomiaru:  

a) włącz urządzenie,  

b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,  

c) rekomenduje się pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,  

d) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od 

szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,  

f) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,  

g) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony 

osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u ucznia wynik 

pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi szkoły),  

h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony 

czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),  

i) wyłącz termometr.  

5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze 

sobą rozmawiać.  

6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych 

rękawiczkach ochronnych.  

7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje 

się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować. 

 


