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Instrukcja bezpieczeństwa na terenie 

Szko ły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszy ńskiego Prymasa Tysiąclecia 

w Jazgarzewie podczas COVID 19 

*1 

Podstawowe cele wdrażanych procedur 
1. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywaj ącym w szkole. 
2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim 

pracownikom. 
3. Uniknięcie zakażenia nauczycieli, pracowników i dzieci przez osoby z zewn ątrz - 

rodziców oraz osoby postronne. 
4. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szko ły, celem umożliwienia 

identyfikacji osób, które b ędą  podlegać  kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych. 

5. Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach 
funkcjonowania szko ły w trakcie epidemii Coyid-19. 

*2 

Zakres i okres obowiązywania procedury 
Procedura obejmuje i reguluje dzia łania dyrektora, pracowników oraz innych osób 
przebywaj ących na terenie szko ły podstawowej przez okres obowiązywania stanu 
epidemii COyID- 19 w Polsce lub do odwo łania. 

* 3  

Zadania rodziców 

1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w szkole, nale ży 
przekazać  dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

2. Podczas drogi do i z placówki nale ży stosować  aktualnie obowiązujące zalecenia 
i przepisy bezpiecze ństwa. 

3. Przyprowadzanie do szko ły dziecka zdrowego - bez objawów chorobowych m.in. 
katar, kaszel, gorączka. Nie należy posyłać  dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa 



ktoś  na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Wymagane jest od rodziców 
wypełnienie stosowanego o świadczenia. 

4. W przypadku dzieci maj ących ciągły katar, kaszel lub inne objawy alergiczne rodzice 
zobowiązani są  przedstawić  zaświadczenie lekarskie. 

5. Rodzice zobowiązani są  wypełnić  zgodę  na pomiar temperatury dziecka. 

6. Wyjaśnianie dziecku, żeby nie zabierało z domu do szkoły dodatkowych przedmiotów 
czy zabawek.. 

7. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci nast ępuje w części przedsionka szkolnego 
z zachowaniem odpowiedniego dystansu spo łecznego oraz z wykorzystaniem maseczek. 
W przypadku dzieci kl."O" personel placówki odbiera dziecko od rodzica i przyprowadza 
do rodzica przy odbiorze. 

8. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust, cz ęste mycie rąk wodą  z mydłem i nie podawanie ręki na 
powitanie). 

9. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zas łaniania twarzy podczas kichania 
czy kasłania. 

10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzaj ący/odbieraj ący dzieci do/ze szko ły mają  
zachować  dystans spo łeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący min. 2 m. 

11. Rodzice zobowiązani są  do niezwłocznego odbierania telefonów z placówki 
i codziennego czytania wiadomo ści wysyłanych przez e-dziennik. 

12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka rodzie zobowi ązany jest 
do niezwłocznego odebrania dziecka. 

13. Rodzice uczniów szko ły zobowiązani są  wyposażyć  dziecko w strój adekwatny do 
pogody. Zaj ęcia wychowania fizycznego i przerwy dla uczniów szko ły organizowane b ędą  
w miarę  możliwości na świeżym powietrzu. 

14. W przypadku ucznia ze zmniejszon ą  odpornością  na choroby, po konsultacji medycznej 
zgodnie z wskazaniami lekarza, rodzie ma mo żliwość  pozostawienia ucznia w domu. 
Należy o tym fakcie poinformować  dyrektora szko ły oraz umożliwić  dziecku naukę  zdalną  
zgodnie z organizacj ą  pracy szko ły. 



Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoly Podstawowej w Jazgarzewie 
podczas wej ścia do budynku szkoly. 

1. Do budynku mogą  wchodzić  wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorob ę  zakaźną, po wcze śniejszej zgodzie osób pe łniących dyżur. 

2. Do budynku nie może wej ść  osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osob ą  
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest obj ęta 
kwarantanną  lub izolacj ą  w warunkach domowych. 

3. Osoby czekaj ące na wej ście do szkoły zachowuj ą  odpowiedni odstęp 	(co 
najmniej 2 m) oraz stosuj ą  aktualnie obowiązujące zalecenia i przepisy 
bezpieczeństwa. 

4. Na teren szko ły mogą  wej ść  wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem, po 
wcześniejszej dezynfekcji rąk lub założeniu rękawiczek jednorazowych. 
Zakrywanie ust i nosa obowi ązuje na terenie ca łej szko ły. Obowiązek ten nie 
dotyczy uczniów i pracowników. Uczniowie wchodz ą  na teren szko ły w 
maseczkach i zdejmuj ą  je w sali. Dopuszcza się  noszenie maseczek przez uczniów 
i nauczycieli w czasie przerw mi ędzylekcyjnych. 

5. Ograniczone do minimum jest przebywanie na terenie szko ły osób postronnych, w 
tym rodziców. 

6. Wprowadza się  dla wszystkich uczniów szkoły obowiązek mycia dłoni na terenie 
placówki zaraz po przyj ściu, przed posi łkiem, po powrocie z podwórka i po 
skorzystaniu z toalety. 

7. Wej ście do budynku możliwe jest tylko poprzez wytyczone wej ścia szkoły. 
8. Wyznaczony pracownik szko ły dokonuje codziennie pomiaru temperatury 

wchodzącym nauczycielom i personelowi szko ły, a także ew. gościom. W 
przypadku nieobecno ści wyznaczonego pracownika nale ży zgłosić  się  do 
sekretariatu na pomiar. 

Zadania dyrektora szko ły, nauczycieli i pracowników obs ługi - szczególowe wytyczne 
przeciwepidemiczne - organizacja opieki w Szkole Podstawowej. 

Ogólne zasady organizacji opieki w szkole. 

1. Personel pomocniczy oraz kuchenny ogranicza kontaktowanie si ę  z dziećmi oraz 
nauczycielami opiekuj ącymi się  dziećmi. Pracownicy ograniczaj ą  do minimum kontakt 
fizyczny z dzieckiem. 

2. Przebywanie osób trzecich w szkole zostanie ograniczone do niezb ędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. os łona ust i nosa, założenie 
rękawiczek, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 



3.W miarę  możliwości należy zachować  dystans pomiędzy pracownikami 
w przestrzeniach wspólnych szko ły. 

4.Placówka będzie używać  wyłącznie bezdotykowego termometru do pomiaru 
temperatury. 

5.Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokoj ące objawy choroby zostanie odizolowane 
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomieni zostaną  rodzice/opiekunowie w 
celu pilnego odebrania dziecka ze szko ły. 

6. Dzieci będą  korzystać  z pobytu na świeżym powietrzu na terenie wokó ł  szkoły. 

7. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z u życiem detergentu lub 
dezynfekowany. 

8. Przedmioty i sprzęty znajduj ące się  w salach dydaktycznych, których nie mo żna 
skutecznie umyć  zostaną  usunięte. 

9. Pomieszczenia dydaktyczne, po zako ńczeniu zaj ęć  danej grupy, będą  myte lub 
dezynfekowane. 

10. W przypadku zakwalifikowania Gminy Piaseczno do strefy żółtej/czerwonej nie b ędą  
organizowane żadne wyj ścia poza teren szko ły. Funkcjonowanie szko ły zostanie 
dostosowane do nowych zasad. 

Wewnętrzne procedury bezpiecze ństwa w oddziale przedszkolnym. 

Organizacja opieki w zerówce 
1. Grupa dzieci, w miarę  możliwości, przebywać  będzie w wyznaczonej i sta łej stali. 
2. Grupą  opiekować  będą  się  nauczyciele i personel pomocniczy wed ług ustalonego 

tygodniowego harmonogramu. 
3. Zachowana b ędzie minimalna przestrzeń  do wypoczynku, zabawy i zaj ęć . 
4. Z sali usunięte zostaną  dywany i pluszowe zabawki, pozosta łe zabawki będą  

regularnie myte i dezynfekowane. 
5. Dziecko nie może przynosić  do kl. „0" żadnych zabawek. 
6. Wietrzenie sal odbywać  się  będzie co najmniej raz na godzin ę . 
7. W czasie pobytu dziecka w zerówce dzieci korzysta ć  będą  z placu zabaw na terenie 

placówki oraz b ędą  spacerować  po najbliższej okolicy. Sprzęt na placu zabaw b ędzie 
regularnie czyszczony i dezynfekowany. 

8. Posiłki przygotowywane i wydawane b ędą  przez kuchnię  SP w Jazgarzewie z 
zachowaniem wszystkich zasad sanitarno - higienicznych. 



Przyprowadzanie i odbiór dzieci - oddzial przedszkolny. 
1. Rodzie pojedynczo przyprowadza dziecko do wyznaczonego przedsionka szko ły. 

Na terenie przedsionka mo że przebywać  tylko jeden rodzie z dzieckiem. Uczniowie 
wchodzą  do szkoły wej ściem głównym. Rodzie przed wej ściem na teren placówki 
zobowiązany jest zdezynfekować  dłonie (płyn udostępnia placówka) oraz zak łada 
maseczkę  (we własnym zakresie). 

2. Dziecko odbierane z placówki jest przyprowadzane przez personel do przedsionka i 
przekazywane rodzicowi. 

3. Do zerówki przyprowadzane jest wy łącznie dziecko zdrowe, bez . objawów 
chorobowych, które nie mia ło kontaktu z osob ą  zarażoną  i osobami w kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych (wymagane jest wype łnienie stosowanego 
oświadczenia). W przypadku wyst ępowania u dziecka alergii wymagane jest 
zaświadczenie od lekarza. Do przedszkola nie b ędą  przyjmowane dzieci z objawami 
chorobowymi wskazuj ącymi na infekcj ę . 

4. Dziecko do szko ły przyprowadzane jest wyłącznie przez osoby zdrowe. 

Pozostale warunki 
1. Rodzice zobowiązani są  do niezwłocznego odbierania telefonów z placówki 

i codziennego czytania wiadomo ści wysyłanych przez e-dziennik. 
2. Każda zmiana sytuacji zdrowotnej dziecka lub rodziny dziecka obliguje 

do powiadomienia dyrektora placówki poprzez e-dziennik Librus lub telefonicznie. 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Szko ły Podstawowej w Jazgarzewic 

Organizacja pracy w szkole 
1. W miarę  możliwości organizacja pracy w przestrzeniach wspólnych szko ły (tj. 

podczas przerw, przed rozpocz ęciem i po zakończeniu zaj ęć  „w tym obiadów 
zorganizowana będzie umożliwiając zachowanie dystansu mi ędzy osobami oraz 
oddziałami klasowymi. W szkole zostaj ą  wyznaczone strefy dla: 

. oddziału przedszkolnego-zerówki 
• klas l-4 
• klas 5-X 

2. Uczniowie zobowiązani są  przychodzić  w czasie 15 minut przed rozpocz ęciem zaj ęć  
tak, aby wej ść  na teren szko ły przestrzegaj ąc ustalonych zasad niegrupowania si ę  na 
korytarzu i nie spóźniaj ąc się  na lekcje. 



3. Odziały klasowe, w miarę  możliwości, będą  się  uczyć  w stałych pomieszczeniach. 
4. Uczniowie klas I-III będą  mieli przerwy ustalane przez wychowawc ę  klasy w 

interwałach adekwatnych do potrzeb. 
5. Uczeń  przynosi do szko ły własne przybory i podr ęczniki, które w czasie zaj ęć  mogą  

znajdować  się  na stoliku ucznia, w tornistrze lub we w łasnej szafce. Uczniowie nie 
powinni wymieniać  się  przyborami szkolnymi miedzy sob ą . 

6. Uczeń  nie może przynosić  do szkoły żadnych niepotrzebnych 
przedmiotów/zabawek, wyj ątek stanowią  uczniowie wskazani przez pedagoga 
szkolnego. 

7. Z sali usunięte zostaną  przedmioty, których nie ma mo żliwości umyć  lub 
zdezynfekować . 

8. Wietrzenie sal odbywać  się  będzie co najmniej raz na godzinę . 
9. W miarę  możliwości zaj ęcia wychowania fizycznego odbywa ć  się  będą  na świeżym 

powietrzu z zachowaniem zasad bezpiecze ństwa i rekomendacji MEN. 
lO.Część  przerw śródlekcyjnych odbywać  się  będzie na zewnątrz budynku szkolnego. 

11. Posiłki przygotowywane i wydawane b ędą  przez kucbnię  SP w Jazgarzewie z 
zachowaniem wszystkich zasad sanitarno - higienicznych. 

12. Z dystrybutora wody pitnej w sto łówce będzie można korzystać  pod nadzorem 
nauczyciela bądź  personelu szko ły, wykorzystuj ąc przyniesione z domu 
pojemniki na wodę . 

13.Źródełka wody pitnej będą  nieczynne. 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci 
1. Na terenie przedsionka przy wyj ściu głównym SP w Jazgarzewie może przebywać  

tylko jeden rodzie z dzieckiem. Rodzie przed wej ściem na teren placówki 
zobowiązany jest zdezynfekować  dłonie (płyn udostępnia placówka) oraz zak łada 
maseczkę  (we własnym zakresie). 

2. Do szkoły przychodzi/przeprowadzany jest wy łącznie uczeń  zdrowy bez objawów 
chorobowych, który nie mial kontaktu z osob ą  zarażoną  i osobami w kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych (wymagane jest wype łnienie stosowanego 
oświadczenia). W przypadku wyst ępowania u ucznia alergii wymagane jest 
zaświadczenie od lekarza. Do szko ły nie będą  przyjmowani uczniowie z objawami 
chorobowymi wskazuj ącymi na infekcj ę . 

3. Uczeń  do szko ły przyprowadzany jest wyłącznie przez osoby zdrowe. 



Pozostale warunki 
1. Rodzice zobowi ązani są  do niezwłocznego odbierania telefonów z placówki 

i codziennego czytania wiadomo ści wysyłanych przez e-dziennik Librus. 
2. Każda zmiana sytuacji zdrowotnej dziecka lub rodziny dziecka obliguje 

do powiadomienia dyrektora placówki poprzez e-dziennik Librus lub 
telefonicznie za po średnictwem wychowawcy. 

3. Podczas zaj ęć  pozaszkolnych, organizowanych na terenie placówki przez inne 
podmioty, obowiązują  przepisy niniejszej Instrukcji oraz przepisy prawa i wytyczne 
MEN, MZ oraz GIS. Zaj ęcia pozalekcyjne prowadzone przez firmy z zewn ątrz mogą  
odbywać  się  po lekcjach w wyznaczonych i przygotowanych salach. Po tych 
zajęciach uczniowie muszą  być  zabierani do domu. 

4. Do października 2020r. nie będą  odbywały się  żadne imprezy i wycieczki szkolne. 
5. Miesiąc wrzesień  będzie w szkole w Jazgarzewie miesi ącem „ na rozruch" w celu 

sprawdzenia i udoskonalenia wszystkich zasad. 
6. Zaj ęcia dodatkowe zaczną  funkcjonować  najwcze śniej w II polowie wrze śnia. 
7. Na przerwy uczniowie b ędą  wychodzić  rotacyjnie lub będą  przebywać  na powietrzu 

pod opieką  wyznaczonych nauczycieli. 
8. Obiady będą  spożywane przez uczniów w rygorze sanitarnym na wyznaczonych 

przerwach, przy ograniczonej liczbie dzieci. 

Organizacja zaj ęć  opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej 

1. Rodzie/opiekun prawny przyprowadza ucznia do przedsionka szko ły. Uczeń, 
po przebraniu się  w szatni i umyciu rąk udaje się  do sali świetlicy. 

2. Odbiór ucznia następuje po przyprowadzeniu dziecka do przedsionka przez personel 
szkoły. Tam dziecko przekazane zostaje rodzicowi/opiekunowi. 

3. Zajęcia świetlicowe będą  odbywać  się  w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w 
innych salach dydaktycznych w celu roz ładowania pomieszczeń  świetlicowych. 

4. Sale, w których przebywaj ą  uczniowie będą  wietrzone co godzin ę, a używany sprzęt 
i zabawki dezynfekowane. 

5. Uczniowie pod opieką  nauczyciela będą  korzystać  z boiska szkolnego oraz 
przebywać  na świeżym powietrzu wyłącznie na teranie wokó ł  szkoły. 

6. W sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym maksymalnie mog ą  przebywać  dwie 
grupy uczniów. Po ka żdych zaj ęciach używany sprzęt będzie dezynfekowany. 



Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 

1. Uczniowie maj ą  możliwość  korzystania z biblioteki szkolnej, po zapoznaniu sie z 
niniejszymi ustaleniami. 

2. Obsługa czytelnika b ędzie ograniczona do minimum, tj. do wydania wcze śniej 
zamówionych książek. 

3. Zamówienia można wysyłać  przez dziennik elektroniczny Librus lub z łożyć  
bezpo średnio u nauczyciela bibliotekarza lub wychowawcy na przygotowanej i 
podpisanej imieniem i nazwiskiem kartce. 

4. Nauczyciel bibliotekarz potwierdzi dostępność  danej pozycji oraz poinformuje 
ucznia o terminie i sposobie jej odbioru. 

5. Wszystkie materia ły biblioteczne podlegaj ą  2 - dniowej kwarantannie. 

6. Zasady zwrotu wypożyczonych wcze śniej książek: 

a) wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić  w określonym terminie, 

b) zwrot książek odbywa się  w bibliotece, 

c) uczeń  zwracaj ący książki odkłada je na specjalnie w tym celu przygotowany 
stolik, uprzednio podpisuj ąc i pakując lektury w foliową  torbę . 

7. 	Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej zosta ły opracowane zgodnie z 
wytycznymi GIS, MZ, MEN oraz zaleceniami Biblioteki Narodowej. 

L 

1. W przypadku częściowego zawieszenia zaj ęć  szkolnych - zostaną  opisane 
przyj ęte rozwiązania 

2. W przypadku całkowitego zawieszenia zaj ęć  szkolnych - zostaną  opisane przyj ęte 
rozwiązania 
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Środki zapobiegawcze i ograniczaj ące rozprzestrzenianie się  wirusa 

1. Na wszystkich p łaszczyznach działania stosowane b ędą  wytyczne G łównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2 Zachowanie przez pracowników szko ły szczególnej ostro żności w trakcie 
przemieszczania si ę  z pracy do domu i z domu do pracy wed ług aktualnie obowiązujących 
zaleceń  i przepisów bezpieczeństwa. 

3. Do pracy w szkole mog ą  przychodzić  jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 
objawów wskazuj ących na chorobę  zakaźną . 

4. W przypadku wystąpienia niepokoj ących objawów u pracownika szko ły, nie należy 
przychodzić  do pracy. Pracownik powinien pozosta ć  w domu oraz skontaktować  się  
telefonicznie ze stacj ą  sanitarno-epidemiologiczn ą, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogorszenia si ę  stanu zdrowia zadzwonić  pod numer 999 lub 112 oraz poinformować  
dyrektora. 

5. Na stanowisku pracy należy korzystać  z własnych (używanych na co dzień) materiałów 
i urządzeń  biurowych. Regularnie przeciera ć  telefony, klawiatury, myszki środkiem 
dezynfekuj ącym lub wodą  z mydłem. Sprzęt w salach zostanie zabezpieczony foli ą . 

6.Na stanowisku pracy należy zachować  bezpieczną  odległości tj. 1,5 - 2m od 
współpracownika. 

7. W przypadku konieczno ści bezpośredniego kontaktu z osobą  trzecią  np. listonoszem, 
kurierem, pracownik szko ły powinien pamiętać  o konieczności zachowania, w miarę  
możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony 
osobistej. Osoby trzecie nie powinny mie ć  bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

9. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi nale ży dezynfekować  ręce. W przypadku 
stosowania rękawiczek powinny być  często zmieniane. Nale ży unikać  dotykania twarzy i 
oczu w trakcie noszenia r ękawiczek. 

10. Zużyte środki ochrony osobistej nale ży wyrzucać  do wyznaczonych, zamykanych 
pojemników. 



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszcze ń  i powierzchni 

1. Przed wej ściem do szkoły osoby wchodzące dezynfekuj ą  dłonie lub zakładają  
rękawiczki jednorazowe. 

2. Należy regularnie myć  ręce wodą  z mydłem oraz dopilnować, aby robi ły to dzieci, 
szczególnie po przyj ściu do zerówki/szko ły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

3. Przeprowadza si ę  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czysto ści ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, powierzchni p łaskich, w tym blatów w salach 
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

4. Przeprowadzaj ąc dezynfekcj ę  oraz zamgławianie należy ściśle przestrzegać  zaleceń  
producenta znajduj ących się  na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezb ędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszcze ń , 
przedmiotów tak, aby dzieci nie by ły narażone na wdychanie oparów środków służących 
do dezynfekcji. Zamg ławianie będzie odbywać  się  w piątek po zakończeniu wszystkich 
zaj ęć  lekcyjnych. 

5. Nauczyciel opiekuj ący się  dziećmi i pozostali pracownicy b ędą  zaopatrzeni 
w indywidualne środki ochrony osobistej -jednorazowe r ękawiczki, maseczki na usta 	i 
nos. Dyrektor wyznacza kierownika gospodarczego - jako osob ę  odpowiedzialną  za 
uzupełnianie ewentualnych braków w powy ższych środkach. 

6.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, przy wej ściu do budynku zostaną  
wywieszone plakaty z zasadami prawid łowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji rąk - instrukcje. Wywieszony zostanie tak że plakat z wszelkimi 
obowiązuj ącymi zasadami postępowania. 

7. Toalety będą  na bieżąco dezynfekowane. 

8. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa - zarówno przez uczniów, 
pracowników jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzysta ć  z takiej formy 
zabezpieczenia. Zw łaszcza podczas przerw i kontakcie z osobami trzecimi przyby łymi do 
placówki. 
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Gastronomia 

I. Dzieci pij ą  wodę  wyłącznie ze swoich butelek i bidonów. Mog ą  skorzystać  
z dystrybutora w sto łówce pod kontrol ą  osoby dorosłej. 

2. Przy organizacji żywienia kuchnia, obok warunków higienicznych wymaganych 
przepisami prawa, odnoszących się  do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 
wprowadza zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 
epidemiologicznego pracowników. B ędzie się  zwracać  szczególną  uwagę  na utrzymanie 
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowa ń  produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń  stołowych i sztućców. 

3. Po każdym posiłku blaty stołów, poręcze krzese ł  będą  dokładnie myte. 

4. Wielorazowe naczynia i sztu ćce będą  wyparzane. 

5. W miarę  możliwości wydawanie posi łków odbywać  się  będzie zgodnie z wewnętrznym 
harmonogramem szkoły tak, aby uczniowie jednej klasy ograniczali kontakt z pozosta łymi 
uczniami. 
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Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zaka źnej 
COyID-19 wywolanej koronawirusem SARS-CoV-2 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejsza procedura powsta ła w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, G łównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wyst ąpienia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, wywo łującym chorobę  COyID-19, wśród uczniów oraz 
pracowników szko ły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub 
pracownika szko ły. 

Pomieszczenie - izolatka 
1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone do odizolowania osoby, u 

której podejrzewa si ę  wystąpienie objawów chorobowych COyID-19. Tym 
miejscem jest pomieszczenie na parterze (Izolatka). 



2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szko ły, u którego 
podejrzewano wyst ąpienie objawów choroby zaka źnej COyID- 19, pomieszczenie 
powinno zostać  zdezynfekowane przez personel sprz ątający z zastosowaniem 
wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej. 

Podejrzenie wyst ąpienia objawów chorobowych u pracownika lub ucznia/wychowanka 
1. Pracownik podejrzewaj ący u siebie wystąpienie objawów choroby COyID- 19, 

przebywaj ąc na stanowisku pracy, powinien niezw łocznie udać  się  do 
wyznaczonego pomieszczenia izolacji jednocze śnie informuj ąc o tym dyrektora 
szkoły. 

2. W przypadku ucznia przejawiaj ącego objawy choroby COyID-19, piel ęgniarka lub 
wyznaczona przez Dyrektora osoba zapewnia mu niezb ędną  opiekę, przy 
zastosowaniu środków ochrony osobistej. Izoluje ucznia od reszty grupy i 
pracowników szko ły z zapewnieniem min. 2 m odleg łości od innych osób w 
pomieszczeniu do tego przeznaczonym. 

3. Pozostałą  grupą  wychowanków/uczniów opiekuje si ę  nauczyciel. 
4. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych nale ży niezwłocznie powiadomić  

dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, by ustali ć  dalsze 
postępowanie. 

5. Pracownik szkoły, udzielaj ąc pomocy chorej osobie powinien za łożyć  przyłbicę  lub 
maskę , rękawiczki oraz w miarę  możliwości należy zachować  min. 2 m odległości. 

6a. W nagłych przypadkach, w razie z łego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel 
sprawuj ący opiekę  nad uczniem powinien niezwłocznie powiadomić  rodziców dziecka i 
rodziców pozostałych uczniów danej klasy. 

6b. W razie objawów chorobowych u dziecka niezw łocznie zostaje ono umieszczone 
w izolatce. Rodzie poinformowany telefonicznie ma obowi ązek natychmiast odebrać  dziecko 
z placówki. 

6c. Rodzie dziecka, u którego wyst ąpiły objawy chorobowe, przed ponownym 
wysłaniem ucznia do placówki ma obowi ązek dostarczyć  do dyrektora za świadczenie od 
lekarza o stanie zdrowia dziecka. 

6d. W przypadkach pozytywnego wyniku testu na COyID-19, dyrektor 
zawiadamia organ prowadzący, który kontaktuje się  z Inspektorem Sanitarnym. Dalsze 
działania zależą  od decyzji Inspektora oraz organu prowadz ącego. 

7. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika podejmuje si ę  działania 
zmierzaj ące do: 
a) dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, narz ędzi i przedmiotów, 

których używał  i okre ślenie, czy które ś  części budynku powinny zosta ć  
wykluczone na dłuższy czas; 

b) zalecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mog ą  tak pracować  - do 
czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Sanepid; 



13. Pracownik z objawami chorobowymi udaje si ę  do domu i oddaje pod opiek ę  
lekarza 

14. O pozytywnym wyniku badań  w kierunku COVID 19 oraz zaistnia łej sytuacji 
dyrektor szko ły powiadamia organ prowadz ący w celu ustalenia dalszego 
postępowania. 

Pozostale regulacje 
1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szko ły objawów choroby 

zakaźnej COyID- 19 personel sprzątający powinien przeprowadzi ć, przy 
zachowaniu niezb ędnych środków ochrony osobistej, dodatkowe czynno ści 
dezynfekuj ące w budynku szkoły. 

2. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala list ę  osób przebywaj ących 
w tym czasie w obszarze, w którym porusza ła się  i przebywała taka osoba. 
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Postanowienia ko ńcowe 

1. Przepisy niniejszej Instrukcji Bezpiecze ństwa wraz z Procedurami wchodz ą  w 
życie z dniem jej ogłoszenia. 

2. Wszyscy nauczyciele, pracownicy i rodzice zostaj ą  zobowiązani do 
niezwłocznego zapoznania si ę  z postanowieniami niniejszej Instrukcji i Procedur. 

3. Instrukcj ę  wraz z procedurami należy udostępnić  do zapoznania wszystkim 
rodzicom i opiekunom dzieci ucz ęszczaj ących do szko ły. 

4. Instrukcja oraz Procedury zosta ły opracowane zgodnie z 
wytycznymi/normami obowi ązującymi w dniu ich utworzenia. Zmiana przepisów 
nadrzędnych powoduj ą  automatyczną  zmianę  w procedurach. 

Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi ązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdzia łaniem i zwalczaniem COyID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywo łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z pó źn. 
zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo O światowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z 
późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniaj ące 
rozporządzenie w sprawie bezpiecze ństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (skierowane do og łoszenia). 



4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o światy w związku 
z zapobieganiem, przeciwdzia łaniem i zwalczaniem COyID-19 (Dz. U. poz. 1389). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniaj ące 
rozporządzenie w sprawie szczegó łowych rozwiązań  w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o światy w związku z 
zapobieganiem, przeciwdzia łaniem i zwalczaniem COyID-19 (skierowane do 
ogłoszenia). 

6. Wytyczne przeciwepidemicznych G łównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 
2020r. dla przedszkoli, oddzia łów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 
form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzie ćmi w wieku do 
lat 3. 

7. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkó ł  i placówek od 1 
września 2020r. 

8. Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkó ł  i placówek w strefie 
czerwonej/żółtej. 

DYIETOR,ZKOŁY 

Izabela Jt"rz"bo 


