
Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 1  

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu  

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN 

Podstawa Prawna:  

 Niniejsze procedury powstały w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. oraz zaleceń dla dyrektorów 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej. 

 Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID – 19, wśród uczniów oraz 

pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, 

opiekuńczych i dydaktycznych. 

 

Zasady ogólne: 

 

1. Ogranicza się  przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)  i w wyznaczonych obszarach. 

 

2. Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min.1,5m. 

3. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

 

 

Procedury obowiązujące rodziców: 

1. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

2. Rodzice zobowiązani są do uaktualnienia numerów telefonów, rodzic jest  dostępny 

pod wskazanym telefonem na okoliczność potrzeby szybkiego kontaktu. 

3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

4. Za pisemną zgodą rodziców/opiekunów uczniowie będą poddawani pomiarowi 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym ( w strefie czerwonej/żółtej). 

5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

https://gis.gov.pl/


6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zabezpieczenia dziecka w osłonę ust i 

nosa w drodze do i ze szkoły. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do 

szkoły i ze szkoły. 

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

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego  w szkole obszaru 

(pomieszczenie przed holem szkoły) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z 

dzieckiem  w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

 

Zasady dotyczące organizacji zajęć: 
 

1. W okresie, kiedy szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej uczniowie i 

pracownicy szkoły mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych 

szkoły i stosowania osłony ust i nosa ( korytarz, pokój nauczycielski, sekretariat, 

biblioteka). 

2. Pracownicy administracji, obsługi sprzątającej oraz personel kuchenny powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

3. Za pisemną zgodą rodziców/opiekunów uczniowie będą poddawani pomiarowi 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym, dezynfekowanym po użyciu w danej 

grupie ( w strefie czerwonej mierzenie temperatury jest obligatoryjne). 

4. Przy wejściu do budynku szkoły w każdej sali lekcyjnej umieszcza się dozowniki z 

płynem  odkażającym oraz informację o sposobie jego użycia. 

5. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk przy wejściu do 

budynku. 

6. Na terenie szkoły stosowane są środki dezynfekcyjne zgodnie z zaleceniem GIS o 

czym zostali poinformowani rodzice/prawni opiekunowie. 

7. Uczniowie wchodzą do szkoły według ustalonego porządku: 

*na pawilon prawy górny i dolny – głównym wejściem ( klasy:1a, 1b, 2a, 2b, 

4a, 6a,7c); 

*na pawilon lewy dolny oraz do sali 29 – wejściem od strony placu 

rekreacyjnego ( klasy: 7d, 8a, 8d, 3b); 

*na pawilon lewy górny i do sali 32  – wejściem przy bibliotece ( klasy: 4b, 6f, 

7b, 6d); 



* do sali 30 – wejściem od strony parkingu dla niepełnosprawnych ( klasa 5b). 

* do sali 31 przy poddaszu– wejściem prowadzącym na halę sportową ( klasa 

3a); 

 

8. Każda klasa  przebywa w wyznaczonej stałej sali, zajęcia informatyczne będą 

prowadzone w sali nr 5, a lekcje wf-u na hali lub świeżym powietrzu 

1a- świetlica, 

2a- 27 

2b - 28 

3a - 31 ( na górnym korytarzu w przy hali sportowej) 

3b -29 

4a - 24 

4b - 32 ( w nowej bibliotece) 

5b – 30 

6a – 22 

6d – 14 

6f - 12 

7b - 13 

7c – 23 

7d – 16 

8a – 17 

8d - 18 

9. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

10. Uczeń  zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w 

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.  

11. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Każdy uczeń posiada własny pisak do tablicy suchościeralnej. 

13. Uczniowie nie obsługują tablicy interaktywnej  

14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, zgodnie z 

potrzebami, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela, zachowując odpowiedni dystans miedzy sobą. 

15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 



16. Sale, w których przebywają uczniowie oraz korytarze należy wietrzyć co najmniej raz 

na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

17. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się 

ze sobą poszczególnych klas. 

18. Uczniowie mogą korzystać  z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości klas  i dystansu pomiędzy nimi. 

19. Na boisku mogą przebywać dwie klasy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

20. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

21. 21.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 

umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

po każdych zajęciach.  

22. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu ( 

np. pracy w grupach). 

23. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. na spacer do parku oraz 

wycieczek szkolnych). 

24. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

25. Godziny pracy świetlicy szkolnej wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. W razie potrzeby mogą zostać 

wykorzystane inne sale dydaktyczne ( do południa: prawe dolne skrzydło w nowym 

budynku; po południu w świetlicy szkolnej). 

27. 27.Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają 

odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

28. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

 

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr1 

 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem  , przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem koronowirusa wprowadzone zostają nowe zasady , do których przestrzegania 

zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

Procedura obejmuje : 

 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników Biblioteki. 

2. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 



3. Zasady wypożyczania podręczników. 

4. Godziny otwarcia dla czytelników. 

5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki. 

 

 

Zapewnienie  bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników biblioteki 

 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla użytkowników przed wejściem do 

biblioteki. 

2. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach oraz 

powinien zakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

3. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest noszenie  masek ochronnych lub 

innego sposobu zasłaniania ust i nosa. 

4. Użytkownicy biblioteki podchodzą do wyznaczonego stolika  i na niego odkładają  lub 

odbierają z niego książki 

5. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy. 

6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń , dezynfekcję klamek ,klawiatur , 

telefonów , włączników światła  i innych powierzchni  lub elementów wyposażenia 

często używanych. 

7. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronowirusem  wśród pracowników mających 

kontakt ze zbiorami , konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z 

użytkowania tej części zbiorów  , z którymi pracownik miał kontakt. 

 

 

Zasady udostępniania zbiorów 

 

1. Ogranicza się udostępnianie księgozbioru w wolnym dostępie do półek. Książki 

podaje bibliotekarz. 

2. . Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych odbywa się tylko na zewnątrz do domu. 

Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu 

3. Przynoszone książki przez czytelnika będą odkładane na wyznaczony stolik specjalnie 

do tego przygotowany , z którego bibliotekarz będzie sam odbierał. Należy pamiętać o 

dezynfekcji blatu po każdym czytelniku. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki w tym jedną lekturę, 

5. W przypadku wypożyczania lektur omawianych na języku polskim poloniści muszą 

uwzględnić okres kwarantanny książek i uzgodnić między sobą kolejność 

omawianych lektur. 

 

Zasady udostępniania podręczników 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady 

zwrotu i odbioru podręczników. 



2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu 

nauki .Każdy uczeń , rodzic zostanie poinformowany przez wychowawcę , na którą 

godzinę ma przybyć do wyznaczonego miejsca w szkole , aby uniknąć grupowania się 

czytelników. 

3. Zwrot podręczników w kompletach ,należy usunąć okładki foliowe ,zwrócić uwagę na 

czystość i estetykę książki. 

4. W razie zagubienia podręcznika należy odkupić nowy. 

 

Godziny otwarcia dla czytelników 

 

1. W czasie trwającego  stanu epidemii COVID- 19  biblioteka dla czytelników jest 

czynna codziennie. 

2. W porozumieniu z wychowawcami klas młodszych wyznacza się godziny 

wypożyczeń dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 

 

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne , również czasopisma (okres 

kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece . 

2. Na powierzchniach plastikowych  np. okładki książek płyty  wirus jest aktywny do 72 

godzin (trzy doby) 

3. Tektura i papier wirus aktywny jest do 24 godzin (jedną dobę). 

4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone w wydzielone miejsce. Odizolowane 

egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć do czasu zakończenia 

kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania . 

5. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu w którym znajdują 

się książki do wypożyczania w sytuacji gdy nie ma innej możliwości. Należy 

pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych 

osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. 

6. Nie wymaga się oddzielnych pomieszczeń na kwarantannę , ponieważ wirus nie 

przenosi się samodzielnie. 

 

 

 

Procedury uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego 
 
Przed zajęciami wychowania fizycznego 

1. w zajęciach uczestniczą tylko uczniowie zdrowi nie przejawiający objawów choroby 

2. plecaki zostawiamy w klasie, w razie potrzeby przynosimy tylko strój sportowy i coś 

do picia 

3. wchodząc na korytarz koło sali każdy uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk 

dostępnymi w szkole środkami, następnie przechodzimy pod szatnię  i czekamy na 

nauczyciela zachowując bezpieczny dystans 

4. do szatni wchodzimy po 6 osób i zajmujemy oznaczone szafki 

5. gdy uczeń jest już przygotowany do lekcji przechodzi na zbiórkę we wskazane miejsce 



6. w związku z zaleceniami aby jak najwięcej zajęć odbywało się na świeżym powietrzu 

uczniowie zobowiązani są do dostosowania stroju do pogody, w chłodniejsze dni 

dresy a w czasie upałów czapka i butelka wody /opisanej/ 

7. z sali gimnastycznej usuwamy wszystkie sprzęty których nie można skutecznie umyć i 

zdezynfekować 

8. podłoga powinna być myta po każdym dniu zajęć detergentem a w razie możliwości 

po każdej lekcji 

 
W trakcie zajęć wychowania fizycznego 

1. uczniowie wykonują polecenia nauczyciela zachowując bezpieczny dystans 

2. unikają dotykania ust, oczu i nosa 

3. zalecane jest zasłanianie ust i nosa podczas psikania i kasłania 

4. uczniowie muszą zgłaszać nauczycielowi zmianę samopoczucia 

5. obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu sportowego bez pozwolenia 

nauczyciela 

6. użyty sprzęt odkładamy w wyznaczone miejsce, aby nie stykał się ze sprzętem 

nieużywanym 

7. zajęcia wychowania fizycznego odbywają się przy sprzyjających warunkach na 

boiskach lub bieżni z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m 

 
Po zajęciach wychowania fizycznego 

1. uczniowie 10 min przed dzwonkiem udają się na korytarz pod szatnię i po 6 osób 

wchodzą do szatni w celu przebrania się , umycia rąk i twarzy oraz dezynfekują ręce 

dostępnymi środkami 

2. następnie wracają pod klasę w której się uczą lub w miejsce wyznaczone dla nich do 

spędzenia przerwy 
 
 

Procedury postępowania dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej podczas 

pandemii  SARS-COVID2 w roku szkolnym 2020/2021 

 

Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej są zobowiązani do 

przestrzegania procedur reżimu sanitarnego w szkole i w jej otoczeniu, w sali lekcyjnej. 

1. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego  w szkole obszaru 

(pomieszczenie przed holem szkoły) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z 

dzieckiem  w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach. Również, przebywając na 

korytarzach noszą maseczki, zasłaniając nos i usta. 

3. Przed wejściem do holu wszyscy dezynfekują ręce. 

4. Jeżeli jest ładna pogoda – nie pada deszcz uczniowie nie zmieniają obuwia. 

5. Wierzchnie okrycia pozostawiają w wyznaczonym miejscu. 

6. Przed rozpoczęciem lekcji pod opieką nauczyciela dzieci dokładnie myją ręce 

mydłem, a następnie je dezynfekują. 



7. Jeżeli podczas pobytu w szkole okaże się, że uczeń ma temperaturę:  

-  do 38⁰C – nauczyciel telefoniczne zawiadamia o tym rodziców dziecka; 

- powyżej 38⁰C  - opiekun/ pielęgniarka / pracownik szkoły /odprowadza dziecko do 

szkolnego izolatorium. 

8. Temperatura będzie mierzona podczas lekcji w dowolnym wybranym czasie. 

9. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe lekcje będą odbywać się przy otwartych 

oknach. W innym przypadku sale lekcyjne będą nieustannie wietrzone. – minimum co 

45 min. 

10. Przebywając w sali lekcyjnej, uczniowie muszą zachowywać dystans społeczny – nie 

wolno zbliżać się, podawać sobie rąk. 

11. Uczniowie nie mogą wymieniać się podręcznikami, przyborami szkolnymi ani innymi 

osobistymi rzeczami. Nie mogą też częstować się wzajemnie jedzeniem i piciem. 

12. Dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. 

13. Do szkoły uczniowie przynoszą wyłącznie niezbędne na dany dzień zeszyty, 

podręczniki, przybory szkolne oraz materiały do zajęć plastyczno – technicznych. 

Informacja o nich będzie umieszczana w dzienniku elektronicznym. 

14. Podczas przerw międzylekcyjnych dzieci nie wychodzą na korytarz – przebywają w 

sali lekcyjnej przy otwartych drzwiach. 

15. Podczas zajęć dzieci mogą przebywać w maseczkach lub przyłbicach. 

16. Dzieci mogą mieć przy sobie osobiste środki do dezynfekcji rąk. 

17. Obowiązkowo każde dziecko ma codziennie w tornistrze paczkę chusteczek 

higienicznych 

18. Nauczyciel jest zobowiązany do ciągłego przypominania dzieciom o rygorystycznym 

przestrzeganiu zasad higieny takich jak: 

-częste mycie i dezynfekowanie rąk, 

-niedotykanie twarzy, ze szczególnym uwzględnieniem okolic ust i nosa, 

- zachowanie odległości między osobami, 

- korzystanie z wyłącznie własnych rzeczy 

19. W zespole klasowym nie będą organizowane zabawy:  

- integracyjne 

- muzyczne 

-ruchowe 

- na dywanie 

20. W czasie wychowania fizycznego zostają pominięte gry oraz ćwiczenia kontaktowe. 

21. W miarę możliwości uczniowie będą spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu – 

boisko szkolne. 

22. Podczas pandemii nie będą organizowane szkolne zabawy, wycieczki, wyjścia do 

parku, lasu, kina, muzeum. 

 

Gastronomia 

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna oraz  inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych 



przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

będą wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 

Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a 

jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególna uwaga będzie 

zwrócona na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii ( świetlica szkolna). Wprowadzone zostanie zmianowe wydawanie posiłków. 

Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł odbywać się będzie po każdej grupie. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C oraz  zostaną wyparzone. 

4. Z obszaru sali jadalnej zostaną usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, 

wazoniki, serwetki)  i wydawane bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie będzie 

samoobsługi. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną - obsługę 

stołówki. 

5. Posiłki dostarczane będą przez firmę cateringową w pojemnikach zbiorczych, następnie 

rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu 

szkoły. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte 

zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

 

Zachowanie higieny w trakcie zajęć 

 

1. Zapewnia się pracownikom oraz dzieciom dostęp do miejsc,  

w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 

2.  Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą  

z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używa się 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

4. Wprowadza się zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć oraz na przerwach. 

 

5. Źródełko z wodą pitną zostało wyłączone ze względów higienicznych. 

6. Informuje się dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 

higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym 

zakresie. 



 

Higiena i zasady dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń 

 i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, 

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest  płyn dezynfekujący do rąk oraz 

zamieszczona informacje o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez 

osoby wchodzące do szkoły. 

3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub 

zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 

5. Codzienne prace porządkowe będą poddane monitoringowi, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

6. W czasie dezynfekcji, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Uwzględni się przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności będą zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

8. Zapewniona zostanie odpowiednia liczba specjalnie zamykanych i opisanych koszy na 

zużyte środki ochrony indywidualnej. 

9. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane będą do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

 

10. W pomieszczeniach sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

11. Zapewniona będzie bieżąca dezynfekcja toalet. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia   u ucznia 

1. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Rodzice 

zobowiązani są do uaktualnienia numerów telefonów . 

2. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy: 



a) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38ºC lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i 

przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej: 

- jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2ºC – 

37,9ºC – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność 

sposobu odebrania dziecka ze szkoły; 

b) odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu                z 

zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób (izolatorium – kantorek 

nauczycieli wf-u); 

c)  zostawić dziecko do czasu przybycia rodziców  pod opieką wyznaczonego 

pracownika szkoły, w przypadku zajęć indywidualnych jest to nauczyciel prowadzący 

zajęcia z danym dzieckiem. W przypadku zajęć grupowych pełniący w tym dniu 

pracownik obsługi; 

d) pamiętać, by pozostali uczniowie pod opieką nauczyciela opuścili pomieszczenie, 

umyli ręce i przeszli do innej sali lub na świeże powietrze; 

e) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń; 

f) poddać obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 

g) ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie;  

h) stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

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

przypadek. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika 

 

1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować 

się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy: 

 

a) niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy, 

b) odizolować pracownika w odrębnym pomieszczeniu, wyposażonym  

w płyn dezynfekcyjny i środki ochrony (izolatorium), 

c) wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, 

d) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  

i poleceń 



e) poddać obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)  

f) przeprowadzić dokładną dezynfekcję stanowiska/stanowisk pracy, na których 

osoba zakażona świadczyła pracę (wszystkie przedmioty,  

w szczególności narzędzia i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, 

powinny podlegać szczegółowej dezynfekcji za pomocą specjalistycznych 

preparatów na bazie co najmniej 60% alkoholu); 

g) zwolnić z obowiązku świadczenia pracy wszystkie osoby, które miały bezpośredni 

kontakt z zakażonym pracownikiem w okresie 14 dni poprzedzających 

stwierdzenie zakażenia (o ile osoby te nie zostały poddane kwarantannie decyzją 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego) – chodzi tu o osoby, które miały bliski 

kontakt z danym pracownikiem, polegający na kontakcie bezpośrednim, np.: 

• podaniu ręki,  

• narażeniu na kaszel osoby chorej,  

• przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej,  

w odstępie mniejszym niż 2 metry bez maseczki lub przyłbicy. 

 

Pozostałe regulacje 

1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą 

przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony 

internetowej szkoły. 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, uczniów oraz  

rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………………… 

 imię i nazwisko dziecka 

 

……………………………… 

klasa 

 

……………………………… 

imię i nazwisko 

rodzica/prawnego opiekuna 

 

……………………………… 

nr telefonu 

 

 

 

Oświadczenie 

 

1. Jestem świadomy  czynnika  ryzyka  COVID-19    zarówno  u  dziecka,  jak   i 

rodziców / opiekunów, a także innych domowników oraz ryzykiem związanym z 

wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka doszkoły; 

2. Oświadczam, że przyprowadzane przeze mnie dziecko, według mojej wiedzy jest 

zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobęzakaźną; 

3. Oświadczam, że w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych; 

4. Oświadczam,   że    dziecko   ani    żaden   z   domowników    nie    miał   kontaktu   

z   osobą    o potwierdzonym zakażeniu lub powracającą zzagranicy; 

5. Zobowiązuję się do pozostawienia dziecka w domu, jeżeli dziecko lub któryś z 

domowników miałby kontakt z osobą o potwierdzonym zakażeniu, lub zostanie 

poddany kwarantannie albo izolacji w warunkachdomowych; 

6. Zobowiązuje się poinformować wychowawcę klasy o wykryciu zakażenia 

koronawirusem, zachorowaniu na COVID – 19 lub poddaniu kwarantannie albo 

izolacji, mojego dziecka lub któregoś zdomowników; 

7. Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane ze szkoły wyłącznie 

przez osobyzdrowe; 

8. Jestem świadomy, że zatajenie którejś z powyższych informacji może mieć wpływ 

na zdrowie i życie pozostałych dzieci uczęszczających do szkoły, jak i wszystkich 

osób z nim zamieszkujących a także na pracowników szkoły. 

9. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojegodziecka. 

 

10. Jestem świadomy, że w szkole stosowane są środki dezynfekcyjne zgodnie z 

wytycznymi GIS w ramach obowiązującego rygoru dezynfekcyjnego w celu 

zapobieganiu rozprzestrzeniania sięCOVID-19. 

 

 



 

 

……………………………………………………. 

 ……………………………………… 

Miejscowość, data    Czytelne potwierdzenie 

oświadczenia 

 

 


