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 Procedury zapewnienia 
bezpieczeństwa organizacji zajęć 

dydaktyczno — wychowawczych w 
Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Króliku Polskim w 

związku z wystąpieniem  COVID-19 

Aneks 

 

Opracowane na podstawie 

Wytycznych MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

obowiązujące od 1 września 2020 r. 
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Cele procedur bezpieczeństwa 

Celem procedur jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 
SARS-CoV2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu unikniecie rozprzestrzeniania się wirusa 
poprzez;: 

 wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,  

 usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  

 zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,  

 zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy podmiotami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły. 

Procedury dotyczą: 

 kadry zarządzającej, nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów uczniów,  uczniów,  pracowników 
administracji i obsługi 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły będą realizowane przy 

zastosowaniu następujących środków bezpieczeństwa: 

1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

- uczeń / pracownik zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

- uczeń / pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie 

- uczeń / pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez rodziców / opiekunów bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni 

wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od 

kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk),następnie opiekę nad dzieckiem przejmuje pracownik szkoły.  

3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za 

zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych). Ogranicza się dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres 

adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie 

dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 
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4. Rodzice zobowiązani są do pozostawienia dziecka w domu, jeżeli ktoś z domowników przebywa 

na kwarantannie lub w izolacji. 

5. Rodzice dzieci dojeżdżających komunikacją zbiorową zobowiązani są wyposażyć je w maseczki 

ochronne. 

6. W przypadku wykrycia objawów chorobowych podczas zajęć dydaktyczno - wychowawczych 
natychmiast poinformowany zostanie Dyrektor placówki, następnie rodzic, który zostanie  
zobowiązany  do odebrania dziecka z placówki. 

7. Osoby trzecie wchodzące na teren szkoły mają obowiązek zachowania wszelkich środków 
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby 
zdrowe). 

8. Po wejściu do szkoły uczniowie / pracownicy / nauczyciele zobowiązani są w pierwszej 
kolejności dokonać dezynfekcji rąk przy pomocy zainstalowanego w holu przy drzwiach 
dozownika z płynem dezynfekującym lub jeśli istnieją przeciwskazania medyczne należy 
bezzwłocznie umyć ręce wodą i mydłem lub włożyć rękawiczki. 

9. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

10. Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia min. raz na godzinę sali, w której organizowane będą 
zajęcia. 

 

11. Żywienie dzieci zorganizowane będzie z zachowaniem wszystkich środków ostrożności przez 

firmę cateringową. 

12. Określa się telefoniczny sposób komunikacji z dyrektorem szkoły, zarówno rodziców jak i 

pracowników np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia. Kontakt 

pod numerem telefonu: 

726893135, 

13. Z sal lekcyjnych należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować (pluszowe zabawki, dywany). 

14. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do szkoły, powinien być regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go 

przed używaniem. 

15. Wskazane jest jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu podczas zajęć świetlicowych, 

zajęć wf oraz lekcji wychowawczych, przyrody etc. 

16. Dzieci podczas zajęć świetlicowych mogą korzystać z zabawek, które będą poddawane 

dezynfekcji dostępnej w placówce.  

17. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 
lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, 
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

18. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 
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19. Pracownicy obsługi zobowiązani są do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 
poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, baterii umywalkowych, poręczy krzeseł i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Toalety dezynfekowane będą po każdej przerwie. 

20. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 
po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 
skorzystaniu z toalety. 

21. W przypadku podejrzeń dotyczących stanu zdrowia dziecka lub pracownika szkoły bezzwłocznie 
powiadomiona zostanie Dyrekcja placówki oraz stacja sanitarno — epidemiologiczna. 

22. Ważne telefony / telefony alarmowe: 

• 512 082 606 — całodobowa stacja sanitarno — epidemiologiczna  800 190 590 - 
infolinia NFZ. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu 

 Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

  Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 
COVID-19 pracownika szkoły: 

1. Pracownicy/obsługa szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 
powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia. 

4.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 


