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Antonie, dn. 26. 08. 2020 r. 
 

Procedury zapewniania bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej  
im. Janusza Korczaka 

w Antoniach 

w związku z wystąpieniem epidemii 
opracowane zgodnie z wytycznymi  

GIS, MZ i MEN. 
 

 

 

Na podstawie wytycznych ministra włas ciwego do spraw zdrowia z dn. 06.08.2020 r., Gło wnego 
Inspektora Sanitarnego oraz ministra włas ciwego do spraw os wiaty i wychowania. 
 
W celu zapewnienia bezpieczen stwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19  
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach obowiązują specjalne procedury zapewniania 
bezpieczen stwa. 
 

Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane  
z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19 

 

1. Za zapewnienie bezpieczen stwa i higienicznych warunko w pobytu w Szkole Podstawowej  im. 

Janusza Korczaka w Antoniach, zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Antoniach zwany dalej dyrektorem. 

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra włas ciwego do spraw zdrowia, Gło wnego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra włas ciwego do spraw os wiaty i wychowania udostępnione na stronie 

urzędu obsługującego ministra włas ciwego do spraw os wiaty  

i wychowania. 

3. Szkoła pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00. 

4. Na terenie szkoły mogą przebywac  tylko osoby bez objawo w chorobowych sugerujących infekcję 

go rnych dro g oddechowych (kaszel, gorączka). W przypadku zauwaz ania ww. objawo w chorobowych 

osoba ta jest umieszczona w izolatorium.   
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5. Do szkoły nie mogą uczęszczac  uczniowie ani przychodzic  pracownicy, gdy domownicy przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub  

w izolatorium. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa tylko podczas przemieszczania się 

po terenie szkoły, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego 1,5 - 2 m  

7. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikac  gromadzenia się i s cisku oraz starac  się 

zachowac  dystans od innych oso b – w szczego lnos ci w częs ciach wspo lnych. 

8. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły kierują się najkro tszą drogą do sekretariatu szkoły, 

przy wejs ciu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a takz e 

zakrywania nosa i ust 

9. Na tablicy ogłoszen  przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefono w do organu prowadzącego, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz słuz b medycznych, z kto rymi nalez y się skontaktowac  w 

przypadku stwierdzenia objawo w chorobowych wskazujących na COVID-19  

u osoby znajdującej się na terenie szkoły. 

Szkoła zapewnia: 

1. Sprzęt, s rodki czystos ci i do dezynfekcji, kto re zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczen  szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzęto w i przedmioto w znajdujących się w szkole; 

2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejs ciu do budynku, w salach lekcyjnych,  

w miejscu przygotowywania posiłko w i w pomieszczeniach, w kto rych odbywają się zajęcia 

s wietlicowe i w szatni, a takz e s rodki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki 

ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowniko w szkoły do wykorzystania w razie 

zaistnienia takiej potrzeby; 

3. Bezdotykowy termometr; (termometr dotykowy też jest dopuszczony, należy  

go dezynfekować po każdym użyciu) 

4. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz 

instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem; 

5. Miejsce do izolacji osoby, u kto rej stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaz ną, 

zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, oraz płyn do dezynfekcji rąk 

Dyrektor: 

1. Zaznajamia pracowniko w oraz rodzico w ucznio w ze stosowanymi w szkole metodami ochrony 

ucznio w przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczen stwa. 

2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowniko w szkoły zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami; 

3. Opracowuje harmonogram dyz uro w uwzględniając w miarę moz liwos ci potrzeby zdrowotne i 

bezpieczen stwo nauczycieli z istotnymi problemami zdrowotnymi, kto re zaliczają tę osobę do tzw. 
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grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, kto re mogą miec  wpływ na przechodzenie  

przez tę osobę zakaz enia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły); 

4. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi– telefonicznie, 

w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 

5. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły; 

6. Wspo łpracuje ze słuz bami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakaz enia Covid-19 oraz w 

przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu nauczania – hybrydowy (nauka stacjonarna + 

nauczanie zdalne), przy pomocy s rodko w komunikacji na odległos c ; 

7. Instruuje pracowniko w o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakaz enia u ucznia i pracownika szkoły; 

8. Zapewnia taką organizację pracy szkoły, kto ra uniemoz liwi znaczne gromadzenie się ucznio w w 

tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły; 

9. Zapewnia organizację zajęc  na sali gimnastycznej, kto ra umoz liwia przebywanie na niej dzieci z 

zachowaniem przepiso w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 

2019 r. w sprawie ramowych plano w nauczania dla publicznych szko ł (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz 

umoz liwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi; 

10. Wyznacza obszary w szkole, w kto rych mogą przebywac  osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, 

rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawo w sugerujących infekcję dro g 

oddechowych); 

11. Zawiesza częs ciowo (wybrane oddziały) lub całos ciowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Pan stwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – 

hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły. 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

1. Stosowac  zasady profilaktyki zdrowotnej w formie: 

a. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub s rodkiem dezynfekującym zgodnie z 
instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c. dezynfekcji rąk, unikania skupisk ludzi,  

d. unikania dotykania oczu, nosa i ust,  

e. unikania kontaktu z osobami, kto re z le się czują;  

2. Po wejs ciu do budynku placo wki zostawiac  okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym; 

3. Informowac  dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących 
na chorobę dro g oddechowych u ucznia (w szczego lnos ci kaszel, gorączka); 
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4. Unikac  organizowania większych skupisk ucznio w z ro z nych klas w jednym pomieszczeniu; 

5. Postępowac  zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczen stwa. 

Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami: 

1. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęc  - objawy chorobowe sugerujące infekcję dro g 

oddechowych u ucznio w, dostępnos c  s rodko w czystos ci; 

2. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyz uro w,  

w tym w miarę moz liwos ci zapewniają uczniom moz liwos c  korzystania ze szkolnego boiska lub z 

pobytu na s wiez ym powietrzu; 

3. Edukują ucznio w w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczen stwa obowiązujących 

na ternie szkoły,  

4. Wietrzą salę, po odbyciu zajęc , a jes li jest to konieczne takz e w czasie zajęc ; 

5. Ograniczają w miarę moz liwos ci aktywnos ci sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami 

– takz e w czasie zajęc  wychowania fizycznego; 

6. Dbają o to, by uczniowie w miarę moz liwos ci nie wymieniali się przyborami szkolnymi 

7. Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczen stwa przy wyjs ciu poza teren szkoły i 

obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19; 

8. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznio w przede wszystkim za pomocą 

s rodko w komunikacji na odległos c ,  potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczen stwa – 

m.in. co najmniej dystans 1,5 m. 

 

Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do 
przedstawienia i omówienia zasad bezpieczeństwa funkcjonujących  
w szkole w związku z COVID-19. 

Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut. 

Nauczyciel PP i OP stosuje wewnętrzne procedury do pracy z dziećmi w tym wieku 

 

Nauczyciel bibliotekarz: 

1. Pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemoz liwiając swobodne przemieszczanie 

się z zachowaniem dystansu 1,5 m; 

2. Ksiąz ki i inne materiały wydaje bezpos rednio osobie zamawiającej; 

3. Odkłada zdane przez ucznio w i nauczycieli ksiąz ki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce 

na okres 48 godzin.  
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Nauczyciele  świetlicy: 

1. Opiekują się dziec mi rodzico w/opiekuno w pracujących, po wczes niejszym złoz eniu wniosku w 

sekretariacie 

 

Osoby sprzątające w placówce: 

 
1. Pracują w rękawiczkach; systematycznie myją i dezynfekują ręce; 

2. Dezynfekują toalety; 

3. Dbają na biez ąco o czystos c  urządzen  sanitarno-higienicznych; 

4. Wietrzą korytarze szkolne; 

5. Po kaz dym dniu myją i dezynfekują: 

a) ciągi komunikacyjne  

b) poręcze, włączniki s wiatła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty 

stoło w, biurek z kto rych korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejs ciowe do placo wki, szafki w 

szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach  

c) sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.  

7. Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia,  

8. Dyrektor lub osoba przez niego upowaz niona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystos ci 

pomieszczen  

Pracownicy obsługi: 

1. Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejs ciu do placo wki (jes li 

uczen  jest uczulony na s rodek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyc  ręce zgodnie 

z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła); 

2. Pilnuje, aby na teren placo wki osoby przyprowadzające i odbierające ucznio w ze szkoły,  

a takz e osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jes li mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe 

rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejs ciu do placo wki; 

3. Wskazuje osobom z zewnątrz placo wki obszar, w kto rym mogą przebywac , instruują odnos nie 

koniecznos ci zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejs ciu na teren placo wki lub 

noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych oso b, co najmniej 1,5 metra. 
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Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły: 

 

1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się za pomocą e-dziennik, 

e-mail, telefon i inne s rodki komunikacji na odległos c .  W przypadku funkcjonowania szkoły w 

wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposo b komunikacji z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia z uczniem. 

2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpos rednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za 

pomocą s rodko w komunikacji na odległos c  – telefon, e-mail, e-dziennik. Spotkanie odbywa się z 

zachowaniem ogo lnych zasad bezpieczen stwa. Spotkanie, rozmowa nie moz e się odbywac  podczas 

przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyz ur. 

3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest załoz yc  maskę, zdezynfekowac  

ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostac  w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi 

spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z 

kto rym jest umo wiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejs c   szkoły. 

4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzic   dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, kto ry zgłasza 

spotkanie z nauczycielem na terenie placo wki. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i 

aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery 

kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego nalez y 

nowy numer podac  w sekretariacie szkoły – sekretarz szkoły przekazuje informację dotyczącą 

zmiany wychowawcy klasy. 

6. Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zaraz eniu COVID-19), wyznacza się 

następujący numer telefonu  297648814. Powyz szy numer telefonu jest ro wniez  opublikowany na 

stronie internetowej szkoły www. 

7. W przypadku pojawienia się objawo w chorobowych sugerujących infekcję dro g oddechowych u 

dziecka w czasie zajęc  odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany 

telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o koniecznos ci niezwłocznego odbioru 

dziecka ze szkoły. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną zapoznani z niniejszymi procedurami do zapoznania się 

poprzez e-dziennik.  

 

Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły: 

1. Na teren budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie bez objawo w chorobowych sugerujących 

infekcję dro g oddechowych. 

2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie moz na do szkoły wysyłac   ucznia, u kto rego w rodzinie kto rys  z 

domowniko w przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolatorium. 
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3. Wejście do szkoły podzielone jest na 3 strefy: 

 Wejście główne : PP, OP, kl. I, kl. VII, kl. VIII 

 Wejście boczne: kl. II, kl. III, kl. IV, kl. VI , 

4. Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) nie wchodzi na teren szkoły. 

5. Na teren szkoły mogą wejs c  tylko rodzice/opiekunowie dzieci przyprowadzający/odbierający 

dzieci z punktu przedszkolnego. 

6. Po wejściu do szkoły uczniowie odzież wierzchnią i obuwie zmieniają przy wyznaczonych szafkach. 

7. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosowac  s rodki ochronne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy 

wejs ciu do szkoły. 

8. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowniko w szkoły oraz innych opiekuno w 

i ucznio w - co najmniej 1,5 m. 

9. Uczen  wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekowac  ręce. 

10. Dziecko nie moz e wnosic  do budynku szkoły przedmioto w, kto re nie są niezbędne do zajęc , w 

kto rych uczen  bierze udział. 

11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawo w chorobowych (wskazujących 

na chorobę dro g oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i 

informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go 

zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o 

koniecznos ci kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W 

przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczen  izolowany jest w specjalnie do tego 

przeznaczonym miejscu, osoba, kto ra zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie dyrektora, zas  

dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o koniecznos ci 

odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem. 

12. Odbio r dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upowaz nionej 

imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, kto ry odpowiada za odprowadzanie ucznio w do 

częs ci wspo lnej. 

13. Opuszczając placo wkę uczen  odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby 

upowaz nionej przez pracownika szkoły, kto ry oczekuje przy drzwiach wejs ciowych. 

14. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbio r dziecka odbywa się z tego 

miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych oso b (opro cz dziecka/dzieci 

odbieranych ze szkoły). 
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Procedura organizacji bezpiecznego żywienia: 

1. Szkoła zapewnia uczniom moz liwos c  spoz ycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na terenie 

placo wki. 

2. Posiłki wydawane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych s rodko w higieny. 

3. Pracownicy wydający posiłki: 

 Dezynfekują ręce przed kaz dym wejs ciem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 

 Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

 Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki 

ochronne; 

 Wydając posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans  - co najmniej 1,5 metra; 

 Po zakon czonej pracy, dezynfekują miejsce do wydawania posiłko w oraz inne sprzęty, 

s rodkami zapewnionymi przez dyrektora; 

 Myją naczynia, sztuc ce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy uz yciu detergento w do 

tego słuz ących/wyparzają naczynia i sztuc ce, kto rymi były spoz ywane posiłki. 

 

Spożywanie posiłków: 

1. Uczniowie spoz ywają posiłki w czasie przerw w salach lekcyjnych zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem pod opieką nauczyciela. 

2. Przed posiłkiem uczniowie zobowiązani są umyc  ręce zgodnie z instrukcją widniejącą w 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

3. Po zakon czeniu spoz ywania posiłku przez daną turę ucznio w pracownik dezynfekuje powierzchnię 

stoło w oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy kto rych spoz ywane były posiłki. 

 

Wyjścia na boisko, plac zabaw: 

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie mogą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu szkoły. 

2. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z 

instrukcją na plakacie. 

3. Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły. 

4. Plac zabaw zamknięty jest dla uczniów klas IV-VIII i innych osób postronnych. 
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Organizacja zajęć pozalekcyjnych: 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęc  w 

przypisanych do tych zajęc  salach. 

2. Osoby spoza szkoły, kto re prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są do 

przestrzegania niniejszych Procedur. 

3. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się. 

4. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywnos ci, kto re wymuszają gromadzenie się ucznio w. 

5. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęc  czuwa nad bezpieczen stwem ucznio w. 

6. Jes li zajęcia odbywały się na s wiez ym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący dezynfekują ręce przy 

wejs ciu do budynku. 

7. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w kto rej prowadziły zajęcia przed i po odbyciu zajęc . 

 

Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu: 

1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są 

dezynfekowane po uz yciu – w miarę moz liwos ci i po kaz dym dniu. 

2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne 

oraz sprzęty, kto re słuz ą do uz ytku przez ucznio w lub nauczycieli, a kto rych nie da się skutecznie 

wymyc  wyczys cic  lub zdezynfekowac  zostają ̨ usunięte z sal przez personel sprzątający we 

wspo łpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub 

osobę przez niego upowaz nioną. 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19: 

1. W szkole wyznaczone zostało miejsce do izolacji osoby, u kto rej stwierdzono objawy chorobowe 

sugerujące infekcję dro g oddechowych. Miejsce to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i 

przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

2. Kaz demu dziecku, kto re kaszle i/lub ma dusznos ci, nalez y na podstawie zgody rodzica/opiekuna 

prawnego zmierzyc  temperaturę po jego odizolowaniu. Pomiaru dokonuje pracownik, kto ry 

przebywa z dzieckiem w izolacji. 

3. W przypadku stwierdzenia objawo w chorobowych u dziecka, kto re wskazują na chorobę sugerująca 

infekcję dro g oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała 

mierzona termometrem bezdotykowym powyz ej 37,5 stopnia Celsjusza, dusznos ci), dziecko jest 

niezwłocznie izolowane od grupy – słuz y do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 
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4. Pracownik, kto ry zauwaz ył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. 

5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie 

 z rodzicem/ opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka  

z placo wki informując o powodach. 

6. W przypadku ignorowania pros by o odbio r dziecka podejrzanego o zaraz enie, Dyrektor ma prawo 

powiadomic  o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

7. W przypadku podejrzenia zakaz enia ucznia, wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, 

wychowawca) kontaktuje się telefonicznie  

z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

8. Nauczyciel opiekujący się grupą, jes li to moz liwe, przeprowadza ucznio w do innej, pustej sali,  

a sala, w kto rej przebywał uczen  z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie 

podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada 

rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, kto re po zakon czonej pracy wyrzuca do kosza 

przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, kto ry zachowuje wszelkie s rodki 

bezpieczen stwa – przed wejs ciem i po wyjs ciu z miejsca dezynfekuje ręce, przed wejs ciem do 

miejsca zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem s rodko w bezpieczen stwa 

(zachowują dystans co najmniej 1,5 metra, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą 

rękawiczki ochronne). Dziecko do rodzico w przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko 

wychodząc z miejsca, w kto rym przebywało w izolacji wyposaz one zostaje w osłonę ust i nosa. 

11. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawo w 

sugerujących zakaz enie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę  

i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans  

i s rodki ostroz nos ci, aby nie dochodziło do przenoszenia zakaz enia. Pracownik kontaktuje się  

z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonic  pod nr 999 lub 112 i poinformowac , z e mogą byc  zakaz eni COVID-19. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  

i wprowadza do stosowania na terenie placo wki instrukcję i polecenia przez nią wydawane. 

13. Obszar, w kto rym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakaz enia COVID-19 jest 

niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe są dezynfekowane. 

14. Pomieszczenie, kto re przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu 

go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę oso b, z kto rymi osoba podejrzana o 

zakaz enie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazac  ją powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 
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16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci 

czy pracowniko w wskazujących na moz liwos c  zakaz enia COVID-19. 

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnos nie dalszych działan   

w przypadku stwierdzenia na terenie placo wki zakaz enia zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. 

18. W przypadku uzyskania informacji od rodzico w lub pracowniko w o potwierdzonym zaraz eniu 

wirusem COVID-19 u osoby, kto ra przebywała w ostatnim tygodniu w placo wce, Dyrektor 

niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną celem uzyskania wskazo wek, instrukcji do dalszego postępowania. 

19. Dyrektor lub upowaz niona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w szkole zdarzen  

chorobowych wskazujących na infekcje dro g oddechowych ucznio w i pracowniko w. 

Przepisy końcowe: 

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczen stwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach 

obowiązują kaz dego ucznia, rodzica/opiekuna oraz pracownika, a takz e osoby wykonującej prace 

na rzecz szkoły, niezalez nie od formy zajęc , w kto rych uczestniczy lub zadan , kto re wykonuje. 

2. Procedury bezpieczen stwa obowiązują w szkole od dnia 1 wrzes nia 2020 r. do czasu ich odwołania. 

 

Załączniki do Procedury: 

1. Karta monitoringu czystos ci pomieszczenia 

 

2. Os wiadczenia rodzico w/prawnych opiekuno w 
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Załącznik nr 1 

do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii 

 
KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA 

 
 

L.p. 
Data i 

godzina 
Pomieszczenie 

Miejsce 
kontroli 

Czytelny podpis 
pracownika, który 

przeprowadził kontrolę 

Uwagi 
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Załącznik nr 2 

do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ………………………………………………….. 
nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból gardła, objawy alergii). 
 
                                                                                                 ………………………………….. 
                                                                                                /Data, czytelne podpisy rodziców/ 

 

 

 

                         OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z procedurami i regulaminami obowiązującymi na 
terenie……………………………………………………………………………………… w związku z zagrożeniem Covid 19 i 
reżimem sanitarnym.   

Zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania. 
 

 

                                                                                            …………………………………… 

                                                                                                     /Data, czytelne podpisy rodziców/ 
 
 
                      OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

 
Zobowiązuję się do bezzwłocznego telefonicznego poinformowania dyrektora szkoły w sytuacji  

wystąpienia objawów chorobowych (podwyższonej temperatury, kataru, kaszlu, bólu gardła, bólu 
głowy)u członka rodziny,  kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid 19, objęciu kwarantanną lub 
zachorowania na Covid – 19. 
 
                                                                                               …………………………………………………….    
                                                                                                 /Data, czytelne podpisy rodziców/  
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka. 
 
 
                                                                                              …………………………………………………… 
                                                                                              /Data, czytelne podpisy rodziców/  
 
                        

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
                                Oświadczam, ze jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z sytuacji 
epidemiologicznej i ryzyku zachorowania mojego dziecka na Covid 19  pomimo wprowadzonych 
procedur, obostrzeń i reżimu sanitarnego oraz nie będę składał  żadnych skarg.  
                                                                                                       …………………………………………………… 
                                                                                              /Data, czytelne podpisy rodziców/  
 
 
                        OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Oświadczam, że zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka ze szkoły w ciągu max 30 min w 
związku z wystąpieniem objawów chorobowych.          
 
   
                                                                                              …………………………………………………… 
                                                                                              /Data, czytelne podpisy rodziców/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


