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……………………………………                                                            …………………….. 

(pieczęć szkoły)        (miejscowość, data) 

 

Zarządzenie nr 23 /2019-2020 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Gąsocinie 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19 

Na podstawie : 

1. Art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

ze. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.) 

3. § 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493) 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567). 

5. Art.6 i art.9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46WE ( DZ. Urz. UE. L 2016NR119); 

6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z 12 sierpnia 2020r.  

 

 zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii 

COVID-19”, stanowiące załącznik nr 1do Zarządzenia. 

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników,  rodziców /prawnych opiekunów i 

uczniów  oraz osoby trzecie przebywające na terenie szkoły.  
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3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do zapoznania się i  przestrzegania 

postanowień zawartych w procedurach. 

§2 

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Gąsocinie w związku z zagrożeniem 

COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę 

pedagogiczną uchwałą nr 4/2020-21   z  dnia  31 sierpnia 2020r. 

§ 3 

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, 

wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą 

dokonywane w formie aneksów. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

……………………………………………………………  

 

        (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 
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Załacznik nr1  do zarządzenia dyrektora szkoły nr 23/2019-20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły  Podstawowej w Gąsocinie 

w okresie pandemii Covid-19 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie 

pandemii COVID-19. 

2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów szkoły, a także 

rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Celem procedur jest 

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 . 

b) ustalenie zasad funkcjonowania szkoły w związku z nałożeniem na szkoły obowiązku 

utrzymywania reżimu sanitarnego. 

4. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem.  

5. Przed wejściem głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do: 

1) PSSE w Ciechanowie tel. (23) 672 33 13 lub (23) 672 41 63,  

2) Ciechanów oddział zakaźnego szpitala 23 672 32 71,  

3) Tel. służb medycznych- 999 lub 112 ,  

4) POZ Soboklęszcz ul. Nasielska 36a; Telefon -236714160, 

5) POZ "ANMED" Sońsk, Ciechanowska 21; Telefon- 23 671 30 41. 

§ 2. 

Przedmiot procedury: 

Przedmiotem niniejszej procedury są w szczególności: 

1. Ogólne zasady postepowania: 

1) obowiązki dyrektora szkoły, 

2) informacje ogólne, 
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a) zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły, 

b) pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, 

c) obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych. 

2. Procedury obowiązujące ucznia. 

3. Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19. 

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem. 

5. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia. 

6. Zasad dezynfekcji. 

7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia 

koronawirusem. 

8. Zasady organizacji pracy szkoły.. 

9. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia. 

10. Zasad obecności osób trzecich na terenie szkoły, 

11. Zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. 

12. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia. 

13. Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 

pracownika szkoły. 

14. Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki. 

15. Procedura zachowania w świetlicy szkolnej. 

16. Procedura dotycząca przygotowywania posiłków w kuchni szkolnej 

17. Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

18. Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u ucznia 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

§ 3. 

 

Obowiązki dyrektora szkoły 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące  

w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków 

do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.  

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-odbierania-uczniow-ze-szkoly-w-czasie-epidemii-covid19-18361.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-postepowania-w-przypadku-podejrzenia-u-ucznia-zakazenia-koronawirusem-18360.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-postepowania-w-przypadku-podejrzenia-u-pracownika-szkoly-zakazenia-koronawirusem-18359.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-postepowania-w-przypadku-podejrzenia-u-pracownika-szkoly-zakazenia-koronawirusem-18359.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-kontaktu-z-rodzicami-w-przypadku-pogorszenia-sie-stanu-zdrowia-ucznia-18367.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-postepowania-w-razie-potwierdzenia-zakazenia-koronawirusem-ucznia-lub-pracownika-szkoly-18362.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-postepowania-w-razie-potwierdzenia-zakazenia-koronawirusem-ucznia-lub-pracownika-szkoly-18362.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-bezpiecznego-korzystania-ze-stolowki.-18364.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-dotyczaca-przygotowywania-posilkow-w-kuchni-szkolnej-18363.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/pismo-informujace-stacje-sanitarno-epidemiologiczna-o-wystapieniu-u-pracownika-objawow-sugerujacych-zakazenie-koronawirusem-18366.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/pismo-informujace-stacje-sanitarno-epidemiologiczna-o-wystapieniu-u-pracownika-objawow-sugerujacych-zakazenie-koronawirusem-18366.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/pismo-informujace-stacje-sanitarno-epidemiologiczna-o-wystapieniu-u-ucznia-objawow-sugerujacych-zakazenie-koronawirusem-18365.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/pismo-informujace-stacje-sanitarno-epidemiologiczna-o-wystapieniu-u-ucznia-objawow-sugerujacych-zakazenie-koronawirusem-18365.html
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3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

COVID-19.  

4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika: wspólne pomieszczenie z przedszkolem  (ul. Szkolna 1), 

gabinet pedagoga (ul. Błotna 12) 

5. Wyposaża pomieszczenia w co najmniej 2 zestawy ochronne - w skład, których 

wchodzi: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, 2 półmaski z filtrem FFP2 lub FFP3, 

co najmniej 2 pary rękawiczek.  

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, 

maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.  

7. Dopilnowuje, aby przy wejściu, na salach lekcyjnych, na świetlicy, stołówce 

umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci ( umieszczone w widocznych 

miejscach) a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone 

w widocznych miejscach).  

8. Dopilnowuje, aby przed wejściem do szkoły wisiała instrukcja jak zdejmować 

rękawiczki jednorazowe (umieszczone w widocznych miejscach w szkole) oraz kosz 

na zużyte środki ochrony osobistej. 

9. Dyrektor może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną lub hybrydową w 

porozumieniu z PSSE i organem prowadzącym w przypadku nałożenia obowiązku 

kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt ze szkołą lub w przypadku 

niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone 

standardy bezpieczeństwa. 

§ 4. 

Informacje ogólne  

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji.  

2. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z szkoły 

rozstają się z nimi przy drzwiach wejściowych. Są zobowiązani do zachowania 
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dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i 

ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra. .  

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

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

5. Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie dezynfekowane. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na ławce ucznia lub w tornistrze.  

7. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

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

nauczyciela. 

10. Uczniowie w miarę możliwości korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. W przypadku braku takiej możliwości 

zostanie zabezpieczony  przed używaniem. 

12. Na boisku mogą przebywać grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

13. Ograniczone zostają  aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

14. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

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

korzystania ze -świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy w  7.00 – 15.30 

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny miedzy sobą.  

18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają  kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.  
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19. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole ogranicza się  do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

20. Dane kontaktowe do rodziców i opiekunów prawnych uczniów znajdują się w 

sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego i wychowawców klas.  

21. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce lub innej osłonie ust i nosa i pozostaje w niej 

do momentu wejścia do sali lekcyjnej. W osłonie ust i nosa porusza się po przestrzeni 

wspólnej.  

22. W każdym z pomieszczeń dydaktycznych, na każdym korytarzu, przy każdym z wejść 

do budynku, w każdej z toalet, w każdej szatni, na stołówce są udostępnione preparaty 

dezynfekujące.  

23. W każdej sali lekcyjnej, na każdym korytarzu, w każdej szatni i toalecie znajdują się 

kosze, w których istnieje możliwość wyrzucenia zużytych środków ochrony 

indywidualnej. 

24. W toaletach i przy umywalkach w klasopracowniach umieszczone są instrukcje mycia 

i dezynfekcji rąk.  

25. Plac zabaw znajdujący się na terenie placówki udostępnia się wyłącznie dla 

dzieci/uczniów i pracowników szkoły pod warunkiem przeprowadzenia procesu 

dezynfekcji. 

26. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji, w każdym z pomieszczeń w 

placówce zostały udostępnione preparaty dezynfekujące, do stosowania których są 

zobowiązani wszyscy pracownicy szkoły, dzieci, rodzice, jak i osoby trzecie. 

27. Na terenie szkoły w tym placu zabaw, boisku i hali sportowej mogą przebywać tylko 

dzieci uczęszczające do placówki i pracownicy w określonych przez Dyrektora Szkoły 

godzinach. 

28. Na czas trwania stanu epidemicznego szkoła nie dopuszcza korzystania z obiektów 

sportowo-rekreacyjnych przez osoby trzecie. 

29. Pomieszczenia Szkoły udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem 

przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

30. Za sporządzenie harmonogramu mycia i dezynfekcji pomieszczeń,  sprzętu 

odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły, którzy wydają w tej sprawie indywidualne 

polecenia służbowe. 

31. Wszystkie czynności mycia i dezynfekcji podlegają codziennemu monitorowaniu. Z 

czynności monitorowania pracownicy wykonujący czynności dokonują zapis 
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§ 5. 

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły 

 

1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby. 

2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu do/ ze szkoły/w trakcie pracy często 

odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji  ( umieszczonej w widocznych 

miejscach w szkole) i myją ręce zgodnie z instrukcją. 

3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub  COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pracownicy   pozostają w domu i 

zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły. 

5. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w 

godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do 

izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.  

6. Pracownicy szkoły zobligowani są do utrzymywania dystansu społecznego (co 

najmniej 1,5 m).  

7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych 

zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

często myć ręce zgodnie z instrukcją, stosować zasady ochrony podczas kaszlu i 

kichania zakrywając usta i nos chusteczką higieniczną lub w zgięcie łokcia, unikać 

dotykania oczu, nosa i ust. 

 

Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: 

1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły: 

1) Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, 

dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści 

w celu wzbudzenia w uczniach poczucia bezpieczeństwa oraz 

odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku. 

2) Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w 

widocznym miejscu w szkole. 

3) Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, 

zgiętym łokciem lub chusteczką. Następnie jak najszybciej wyrzucić 
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chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, nie dotykać ust, nosa i oczu. 

Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego 

jakichkolwiek objawów choroby. 

4) Monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora szkoły. 

3. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w 

godzinach świadczenia pracy nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego udania się do 

izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły. ( opiekę nad grupą 

obejmuje dostępny pracownik szkoły). 

4. Uczniowie klasy pod opieka innego pracownika w miarę możliwości opuszczają salę , 

myją ręce i przechodzą do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na 

zewnątrz szkoły. 

Pracownicy obsługi:  

1. Wykonuje codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych 

oraz sanitariatów i ich wyposażenia. 

2. Każdorazowo dezynfekuje toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie 

minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk. 

3. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków 

oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. 

4. Pracownik obsługi opiekuje się uczniem w izolatorium. 

 

Pracownicy kuchni: 

1. Zachowują dystans społeczny 

2. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej - odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji rąk. 

4. Zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 
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5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni, szatni. 

6. Dbają o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców. 

§ 6.  

Dezynfekcja 

1. Osoby wchodzące na teren szkoły muszą zdezynfekować ręce.  

2. Rodzice/ opiekunowie wyposażeni są w  maseczkę zakrywającą nos i usta. 

3. Uczniowie myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z 

placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.  

4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach, klawiatury, włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

6. Pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — 

jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos.  

7. W pomieszczeniach sanitarno higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

 

 

§ 7. 

Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole.  

2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o 

ujawnieniu u najbliższych członków rodziny podejrzenia zachorowania na chorobę 

zakaźną w tym w szczególności Covid-19 , przebywania na kwarantannie i 

potwierdzonym zachorowaniu. Informacje te pozwolą szkole po konsultacji z 

terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wdrożenie wymaganych 
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prawem działań. Dane te powinny być zgłaszane bezpośrednio do sekretariatu szkoły 

pod nr tel. 236714342 lub dziennika elektronicznego. 

3. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia danych kontaktowych pozwalających na 

szybki kontakt szkoły z rodzicami w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej.    

4. Rodzice nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

5. Przyprowadzają do szkoły  tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  

6. Rodzic zobowiązany jest do wyposażenia ucznia w chusteczki higieniczne, 

rękawiczki i maseczkę.  

7. Przypilnowanie dziecka, aby nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów.  

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania 

oczu, nosa i ust.  

9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania zakrywając usta i nos chusteczką higieniczną lub w zgięcie łokcia, 

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do i ze szkoły odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w szkole).  

11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz udzielania istotnych 

informacji o dziecku. 

12. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

13. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie w celu odizolowania dziecka w 

przypadku przejawiania niepokojących objawów, wyposażone w pakiet ochronny 

(maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). W pomieszczeniu zapewnia się dystans 

społeczny 

§ 8. 

Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19 

1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie 

epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele. 

2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe. 

3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. 

Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na 
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koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli 

lekarza potwierdzi zakończenie leczenia. 

4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast 

powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami. 

5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowana dziecka do szpitala 

celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy 

inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z 

nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne. 

6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

7. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być zdrowe oraz powinny 

zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i stosować je na terenie szkoły. 

8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są przed wejściem 

do budynku szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy 

wejściu. 

9. Pracownik obsługi monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły i 

wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać. 

10. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać ze szkoły stale jedna i 

zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców. 

11. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych osób powyżej 

60 roku życia. 

12. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły powinny przestrzegać na jej terenie 

ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków 

profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz 

przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach 

bezpośrednich z pracownikami szkoły, uczniami i innymi rodzicami. Zasada zachowania 

dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także starszego 

rodzeństwa upoważnionego do odbioru dziecka ze szkoły. Za ewentualne wykroczenia 

dzieci, konsekwencje poniosą rodzice. 

13. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci do szkoły powinny unikać skupiania się w 

grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci. 
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14. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły. 

15. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły 

przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni. 

Po rozpoczęciu zajęć szatnia zostaje zamknięta i zdezynfekowana. 

16. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły przekazują je osobiście pod opiekę 

dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szatni lub klasy. 

17. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz 

przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący. 

18. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim 

uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne 

są objawy infekcji. 

19. Dyrektor szkoły wprowadza obowiązek mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona 

temperatura upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania 

dziecka ze szkoły. 

20. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły powinny być 

wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole powinno być 

ograniczone do niezbędnego minimum. 

21. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły nie powinny przekraczać obowiązujących stref 

przebywania. 

22. Rodzice lub inne osoby uprawnione do odbioru dziecka ze szkoły zobowiązane są 

wewnątrz budynku zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu 

do pracowników szkoły, zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi. 

23. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim przebywać tylko 

jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz z zachowaniem 

bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu przy kontaktach z takimi 

osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności. 

24. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po 

przejęciu opieki nad dzieckiem. 

 

§ 9. 

Procedury obowiązujące ucznia 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji.  
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2. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce lub innej osłonie ust i nosa i pozostaje w niej 

3. do momentu wejścia do sali lekcyjnej. 

4. W osłonie porusza się w przestrzeni wspólnej.  

5. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole 

nie mogą ich pożyczać od innych uczniów. 

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. 

7. Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem , nie podają 

ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania 

zakrywając usta i nos chusteczką higieniczną lub w zgięcie łokcia. 

9. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

10. Do szatni uczniowie wchodzą w grupach zachowując dystans społeczny. 

11. Po wyjściu z szatni udają  się w okolice sali, w której będą mieć zajęcia. 

12. Po wejściu do sali lekcyjnej,  mogą zdjąć maseczkę. 

 

§ 10. 

Zasady korzystania z biblioteki: 

1.Biblioteka dla uczniów klas IV-VIII jest czynna codziennie od 7:30 – 13:30  tylko w 

czwartki od  8:30 – 14:30   

2.Biblioteka nie umożliwia „wolnego dostępu do półek” oraz nieograniczonego  dostępu do 

sprzętu komputerowego –ze sprzętu komputerowego korzystają uczniowie po 

bezpośrednim uzgodnieniu z bibliotekarzem. 

3.Miejsce wypożyczeń/zwrotów w bibliotece jest specjalnie wydzielone przez nauczyciela 

bibliotekarza – książki zwracamy do  kartonu umieszczonego przy wejściu do biblioteki. 

 

§ 11. 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem 

1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast 

przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego 

jest w tym czasie. 

2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o 

złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach. 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/procedura-postepowania-w-przypadku-podejrzenia-u-ucznia-zakazenia-koronawirusem-18360.html
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3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje 

opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie. 

4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do 

wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację. 

5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i 

bezpieczeństwo.  

6. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę i zabezpiecza siebie, 

zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do 

odwołania. 

7. Podczas pobytu w izolatorium opiekun sprawujący opiekę nad uczniem 

odpowiedzialny jest za : bieżące monitorowanie stanu zdrowia i wietrzenie 

pomieszczenia. 

1. Dyrektor szkoły:  

1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z 

placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania, 

2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka 

będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu 

rekomenduje sposób postępowania. 

3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 

112.  

2. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących 

objawach oraz informuje o podjętych działaniach. 

3. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole. 

4. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i 

postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:  

1) zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0C, kaszel czy 

duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,   

2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują 

stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy 

właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, 

jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna 

izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).  
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5. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i 

wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny 

zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze 

kroki profilaktyczne.  

6. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza 

ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

7. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole 

oraz wspólnie z wójtem może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i 

unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja 

wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w 

porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga 

zamknięcia szkoły na jeden dzień.    

 

§ 12. 

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia 

1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole 

nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.   

2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia 

informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić 

dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, 

korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość 

na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu. 

4. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani 

są do systematycznego przeglądania poczty.  

5. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach 

zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko 

jak to możliwe. 

6. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni 

zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.   

7. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni 

bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając 

o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu 

zarekomenduje dalszy sposób postępowania. 
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8. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszaniem się stanu zdrowia 

ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer 

alarmowy 112,  jeszcze przed przyjazdem rodziców.  

9. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się 

stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.  

 

§ 13. 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia 

koronawirusem 

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z 

objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna: 

1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną 

dla otoczenia,  

2) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-

epidemiologiczną   

3) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób 

pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym 

obszarze, 

4) powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach. 

2. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może 

bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu 

publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna 

ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa 

szpital. 

3. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika 

zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 

organu prowadzącego szkołę. 

4. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem 

dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w 

porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.  

5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad 

oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog. 
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6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor 

wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem. 

7. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem 

zostaje wyłączone z funkcjonowania. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł 

dotykać.  

9. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowanie tej czynności 

wskazuje dyrektor szkoły.  

10. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.  

11. Pedagog ustala listę osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych 

miejscach co osoba podejrzana o zakażenie. ( w przypadku nieobecności pedagoga 

wychowawca klasy) 

12. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba 

podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym.  

13. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt z 

podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami 

sanitarnymi. 

§ 14. 

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 

pracownika szkoły 

1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia 

koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole 

wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły 

mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły. 

2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy 

identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.  

3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do 

szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria 

kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym 

dzieckiem lub pracownikiem uznaje się: 
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1) przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba 

zakażona, 

2) pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry 

od osoby zakażonej przez ponad 15 minut, 

3) praca w bliskiej odległości,  

4) prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas, 

5) przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba 

zakażoną. 

4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym 

przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi 

koronawirusem. 

5. Referent szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim: 

1) imię i nazwisko,  

2) datę urodzenia, 

3) numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego 

dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),  

4) płeć,  

5) adres miejsca zamieszkania, 

6) informacje o aktualnym miejscu pobytu, 

7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki 

komunikacji elektronicznej. 

6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, 

wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz 

wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia. 

7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i 

przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara 

grzywny. 

8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów 

charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, 

telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się 

bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala. 
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9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność 

szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w 

związku z tym nie podejmie pracy. 

10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry 

pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub 

kwarantanny. 

11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie: 

1) pracownik może wrócić do pracy,  

2) dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę. 

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani 

nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją 

pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach. 

13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu 

z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny 

pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną.  

14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze 

decyzji: 

1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń, 

2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli 

nie jest to możliwe – ich zniszczenie. 

15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o 

zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji 

pomieszczeń i przedmiotów. 

16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.  

17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów. 

§ 15. 

Procedura dotycząca przygotowywania posiłków w kuchni szkolnej 

1. Kuchnia szkolna zobowiązana jest do przygotowywania posiłków dla uczniów w 

warunkach higienicznych wymaganych przepisami ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia oraz zgodnie z zasadami higieny produkcji żywności i 
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bezpieczeństwa zdrowotnego, obowiązujących w zakładach zbiorowego żywienia 

zamkniętego. 

2. W kuchni powinny pracować wyłącznie osoby zdrowe. Pracownicy z objawami 

chorobowymi ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel) nie powinny 

przychodzić do pracy.  

3. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z uczniami oraz nauczycielami 

prowadzącymi z nimi zajęcia. 

4. Pracownicy kuchni zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, czepki i specjalne fartuchy ochronne.  

5. Pracownicy kuchni powinni stosować środki ochrony oraz przestrzegać zasad higieny 

osobistej. 

6. W kuchni powinien znajdować się specjalnie zamykany i opisany kosz na zużyte 

środki ochrony indywidualnej. 

7. Personel kuchenny zobowiązany jest często i dokładnie myć i dezynfekować ręce: 

1) przed rozpoczęciem pracy, 

2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

3) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

4) po zajmowaniu się odpadami, 

5) po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji, 

6) po skorzystaniu z toalety, 

7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

8) po jedzeniu i piciu, 

9) po kontakcie z telefonem lub pieniędzmi.  

8. W całym procesie produkcji posiłków i potraw pod ścisłą kontrolą powinny być 

wszystkie etapy, czynności lub miejsca, w których mogą wystąpić potencjalne 

zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

9. Podczas przygotowywania posiłków należy rygorystycznie przestrzegać dobrych 

praktyk higienicznych, takich jak mycie rąk, dokładne gotowanie (obróbka cieplna 

trwająca co najmniej 30 minut w temperaturze 60º C zabija wirusa), zachowanie 

najwyższej ostrożności w obchodzeniu się z surowym mięsem, mlekiem lub innymi 

produktami surowymi, aby uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia krzyżowego 

między gotowaną i niegotowaną żywnością. 
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10. W celu zabezpieczenia pracowników kuchni stanowiska pracy zostają rozmieszczone 

w bezpiecznej odległości od siebie.  

11. Kuchnia zostaje wyposażona w płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. 

12. Pracownicy kuchni powinni codziennie dokładnie i systematycznie myć i 

dezynfekować stanowiska pracy, podłogi, ściany, powierzchnie blatów kuchennych 

pozostających w kontakcie z żywnością, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe i sztućce. 

Wielorazowe naczynia i sztućce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze minimum 600 C. lub wyparzane. 

13. Kontakt z osobami z zewnątrz zaopatrującymi kuchnię w produkty powinien być 

ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności: dystans, maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

14. Produkty dostarczane do kuchni muszą pochodzić ze sprawdzonego i 

udokumentowanego źródła.  

15. Należy kontrolować terminy przydatności produktów do spożycia i stan opakowań 

dostarczanej żywności. 

16. Produkty w opakowaniach przed złożeniem do magazynu muszą być dezynfekowane. 

17. Poszczególne rodzaje żywności w pomieszczeniach magazynowych i urządzeniach 

chłodniczych powinny podlegać odpowiedniej segregacji. 

 

§ 16. 

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki 

1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni 

są nauczyciele. 

2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. 

1)  pierwsza zmiana 11:30-11:45 

2)  zmiana 12:30-12:45 

3. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach. 

4. Podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać. 

5. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że: 

1) poprzednia grupa wyszła ze stołówki,  

2) pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na 

dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł, 
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3) pomieszczenie zostało wywietrzone. 

6. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie 

dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. 

7. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i 

bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach. . 

8. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur. 

9. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i 

maseczkę. 

10. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C z 

dodatkiem detergentu lub wyparzane. 

11. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o 

wyjściu z grupy ze stołówki. 

12. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując 

stołówkę na wejście kolejnej grupy. 

§ 17. 

Procedura bezpiecznego korzystania ze świetlicy 

1. Zajęcia świetlicowe dostępne są tylko dla uczniów, których rodzice pracują i 

pozostających w szczególnej sytuacji rodzinnej. 

2. Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie dowożeni do szkoły i odwożeni ze szkoły, dla 

których godziny rozpoczęcia zajęć i godziny odwożenia powodują, że muszą 

oczekiwać na zajęcia lub odwiezienie. 

3. Po przyjściu do świetlicy uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce. 

4. Na świetlicy (w miarę możliwości) zapewnia się min. 1,5 m. dystans społeczny. 

5. Opiekunowie na świetlicy odpowiedzialni są za bieżące wietrzenie pomieszczeń i 

dezynfekcję rąk. Czynności te należy wykonywać na bieżąco, ale min. raz na godzinę. 

6. Podczas zmian w składzie osobowym uczniów i personelu należy przestrzeń świetlicy 

(blaty stolików i krzesła) przed wykorzystaniem przez inne osoby zdezynfekować. 

7. Pomieszczenia świetlicy wyposażone są w pojemniki na zużyte indywidualne środki 

ochrony indywidualnej. 

§18. 

Procedura prowadzenia zajęć  sportowych i rekreacyjnych na terenie szkoły 

 

1. Przebywanie na sali gimnastycznej, hali sportowej, boisku szkolnym, czy placu zabaw   

możliwe jest tylko pod opieką nauczyciela. 
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2. Zajęcia sportowe w ramach wychowania fizycznego wymagają zmianowości i 

blokowania w taki sposób by pomiędzy grupami znalazła się przerwa na wietrzenie 

pomieszczeń i ich dezynfekcję. 

3. Przy wejściu i wyjściu na i z terenu bloku sportowego szkoły obowiązuje stosowanie 

środków ochrony indywidualnej i dezynfekcja rąk. 

4. Stosowanie środków ochrony indywidualnej obowiązuje do momentu przebrania się w 

szatni. Podczas wychodzenia z szatni uczniowie zdejmują środki ochrony 

indywidualnej. 

5. Nauczyciele sprawujący opiekę i asystujący uczniom w ćwiczeniach stosują środki 

ochrony indywidualnej. Jeżeli zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu i 

zachowany jest dystans społeczny min. 1,5 m nauczyciele i uczniowie zwolnieni są ze 

stosowania środków ochrony indywidualnej. 

6. Uczniowie, którzy wdanym dniu nie ćwiczący zobowiązani są pozostawać  w 

wydzielonej strefie przez nauczyciela z  zachowaniem dystansu społecznego min. 

1,5m ,a jeżeli  nie ma takiej możliwości stosują środki ochrony indywidualnej. 

7. Przechodząc na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie i nauczyciele stosują 

środki ochrony indywidualnej ,a strefa po ich przejściu podlega wietrzeniu i 

dezynfekcji. 

8. Podczas organizacji zajęć wychowania fizycznego należy  ograniczyć ćwiczenia  i gry 

kontaktowe, gdzie występuje kontakt bezpośredni uczniów. 

9. Pomieszczenia, sprzęt i przybory sportowe użyte podczas zajęć, które dotykały(li) 

dzieci/uczniowie po wyjściu grupy podlegają dezynfekcji. 

10. Proces dezynfekcji sprzętu sportowego przeprowadzany jest przez nauczycieli, a 

pomieszczenia i ich wyposażenia w tym szczególności szatnie i toalety są 

dezynfekowane przez pracownika obsługi. 

11. Podłoga sali gimnastycznej oraz strefy komunikacyjne powinny być min. raz dziennie 

umyte i zdezynfekowane. 

12. Dzieci/uczniowie po przyjściu ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety 

obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują. 

13. Picie wody odbywa się zużyciem indywidualnych butelek przyniesionych przez 

uczniów do szkoły lub z wykorzystaniem zasobów szkolnych. 

14. Jeżeli warunki pogodowe pozwalają zajęcia wychowania fizycznego powinny być 

przeprowadzone na boisku szkolnym, bieżni, strefie ćwiczeń czy placu zabaw. 
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15. Za organizację zajęć odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego i nauczyciele 

korzystający z placu zabaw. 

§19. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania.  

3. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej. 

4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze, dostosowując 

zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 

 

 

…………………………………….. 

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 
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Załączniki: 

 

Zał.1 Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu    

            u pracownika objawów sugerujących zakażenie korona wirusem. 

Zał. 2. Pismo informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu 

             u ucznia  objawów sugerujących zakażenie korona wirusem. 

Zał. 3. Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa. 
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Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19 

 

 

Szkoła Podstawowa w Gąsocinie    Gąsocin,…………….. 

ul. Błotna 12                           (miejscowość, data) 

       06-440 Gąsocin 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Ciechanowie 

ul. Sienkiewicza   06-400 Ciechanów 

 

Informacja o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. 

 

Powołując się na zasady postępowania epidemiologicznego ustalone przez Główny  

Inspektorat Sanitarny, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca  

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), informuję, że: 

w dniu………………………… u pracownika …………………………………………….. 

(dokładna data wystąpienia objawów)(imię i nazwisko pracownika) 

 

zatrudnionego na stanowisku………………………………………………… 

w Szkole Podstawowej w Gąsocinie zam........................................................................... 

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

(dokładny adres zamieszkania pracownika) 

wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, takie jak:  

……………………....................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

W związku z zaistniałą sytuacją pracownik został natychmiast odsunięty od pracy a obszar,  

w którym się poruszał się i przebywał poddano gruntownemu sprzątaniu oraz  

zdezynfekowano powierzchnie dotykowe.   

Dalsze działania zostaną podjęte niezwłocznie po wydaniu stosownych instrukcji i poleceń. 

        ................................... 

(podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19 

......................................................      ........................................... 

Szkoła Podstawowa w Gąsocinie    Gąsocin,…………….. 

ul. Błotna 12                           (miejscowość, data) 

       06-440 Gąsocin 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Ciechanowie  ul. Sienkiewicza 27  

 06-400 Ciechanów 

 

Informacja o wystąpieniu u dziecka uczęszczającego do szkoły objawów sugerujących  

zakażenie koronawirusem 

Powołując się na ustalone przez Głównego Inspektora Sanitarnego zasady postępowania  

epidemiologiczne, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), informuję, że: 

w dniu………………………… u dziecka ……………………………………………….. 

           (dokładna data wystąpienia objawów  )                                                     (imię i nazwisko dziecka) 

     

podczas pobytu w szkole wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie  

koronawirusem, takie  

jak:……………………………………………………………………………………………… 

………………………………….  

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

Opiekę prawną nad dzieckiem  

sprawuje…………………………………………………………………………………  

                          (imię i nazwisko rodzica/rodziców)  

zam. ....................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………… 

(dokładny adres zamieszkania) 

 

W związku z zaistniałą sytuacją dziecko zostało natychmiast odizolowane od innych uczniów 

 i po powiadomieniu rodziców odebrane ze szkoły. Miejsca, w których dziecko przebywało   

zostały poddane gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe.   

Dalsze działania zostaną podjęte niezwłocznie po wydaniu stosownych instrukcji i poleceń. 
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…....................................... 

   (podpis dyrektora szkoły) 

 

 

Załącznik nr 3- do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19 

 

 

Gąsocin, ,…………….2020r. 

 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

        (dane, adres i kontakt do rodziców) 
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Gąsocin,…………2020r. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

        (dane, adres i kontakt do rodziców) 

 

 

 

Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa 

 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej   

w Gąsocinie związku z epidemią Covid-19 i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej  w Gąsocinie związku z epidemią 

Covid-19” związaną z reżimem sanitarnym. 

Mam świadomość, że po stwierdzeniu złego stanu zdrowia mojego dziecka w trakcie 

prowadzonych na terenie szkoły zajęć dziecko zostanie odizolowane i będzie pozostawać pod 

opieką uprawnionego przez szkołę opiekuna do czasu przejęcia przez mnie opieki, a o całej 

sytuacji zostaną poinformowane służby epidemiczne. 

Wyrażam zgodę po przyjęciu mojego dziecka do szkoły na monitorowanie 

temperatury mojego dziecka w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu mojego 

dziecka w szkole, poinformowanie nas o niedyspozycji zdrowotnej, umieszczenie dziecka w 

izolatorium pod opieką uprawnionego pracownika szkoły, wezwania służb medycznych oraz 

epidemicznych w celu diagnozy stanu zdrowia i jak najszybszego przyjęcia przeze mnie  

opieki nad dzieckiem. 

 

 

 

 

………………………….. 

(podpis rodziców) 
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