
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W AUTOBUSACH
dowożących uczniów do szkół w Gminie Ujście

na  podstawie  Zasad  Ministerstwa  Infrastruktury  z  dania  1  września  2021  r.   w  sprawie  „bezpiecznego  korzystania  
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce”.

1. Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że nie występują u niego objawy 
chorobowe, takie jak m. in. katar, kaszel, duszności, gorączka. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać 
wyłącznie dzieci zdrowe.

2.  Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 
dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły.

3. W autobusie dzieci zobowiązane są wykonywać polecenia osoby sprawującej opiekę podczas 
dowozów.

4. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, 
którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi 
pracownikami obsługi pojazdu.

5. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych wskazujących 
na możliwość wystąpienie choroby zakaźnej dziecko nie zostanie wpuszczone do autobusu szkolnego. 
O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną zawiadomieni telefonicznie. Ich 
obowiązkiem jest odebranie dziecka osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną.

6. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie numer telefonu 
do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić na żądanie osoby sprawującej 
opiekę podczas dowozu.

7. Dzieci powyżej 4 roku życia i osobny dorosłe wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do 
zasłaniania ust i nosa maseczką, w czasie przebywania w autobusie maseczka nie może być 
zdejmowana i powinna cały czas zasłaniać usta i nos.

8. Nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust 
lub nosa z powodu:

1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w 
stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

2. trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust lub nosa,
3. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, 

przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

(§ 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 861, z późn. zm.))

9. Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem 
dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas dowożenia.

10. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych przez osobę 
sprawującą opiekę podczas dowozu.

11. Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas dowozu środków 
ochrony osobistej- maseczek.



12. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

13. Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną.

14. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w 
systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji 
powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na 
zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże 
(atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.

15. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, 
powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza 
o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w 
zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest 
dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do 
niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki 
ochrony osobistej.

16. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach 
transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych. W 
przypadku nie sprzyjającej aury zalecane jest częste wietrzenie pojazdu - po każdym przewozie dzieci.

17. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrza autobusu szkolnego 
każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do odkażania 
powierzchni.

18. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby z wyraźnymi objawami choroby COVID-19) 
zalecane jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Ujście, 01.09.2021 r.


