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Procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do oddziałów  przedszkolnych/szkoły podstawowej w czasie zagrożenia 

epidemicznego. 

 

 

 

Procedury obowiązują od 01.09.2021 r.  

I. Cel. 

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Czarnej Dąbrówce. 

II. Zakres procedury. 

Procedury należy stosować w każdej grupie dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów w szkole 

podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka, w związku  

z występującym zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-

19. 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Czarnej Dąbrówce. 

IV. Postanowienia ogólne. 

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren przedszkola/szkoły podstawowej zobowiązane są do 

dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola/szkoły 

podstawowej oraz założenia maseczki/przyłbicy. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń/pracownik bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji warunkach 

domowych. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły.Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko pracownikowi szkoły przy wejściu do 

budynku. 

5. Przez objawy o których mowa w pkt. 1 a) i pkt. 2 rozumie się: podwyższoną temperaturę 

ciała, ból głowy mięśni, ból gardła, ból brzucha, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, 

brak apetytu, smaku, węchu. 

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni 

zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracownika szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący minimum 1,5 m. 
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7. Na terenie szkoły należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz. Rodzice/opiekunowie 

mogą przebywać na terenie szkoły tylko za zgodą dyrektora. Trzeba pamiętać o zastosowaniu 

środków ochronnych (osłona nosa i ust oraz po zdezynfekowaniu rąk). 

8. W przypadku konieczności osobistego spotkania się z nauczycielem/pedagogiem/dyrektorem 

należy skontaktować się z sekretariatem szkoły i umówić spotkanie telefonicznie (nr tel.:  59 

8212462) lub osobiście. 

 

 

V. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja. 

1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu  

i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

3. Wszyscy uczniowie przed wejściem do sali lekcyjnej oraz podczas przerw zobowiązani są do 

noszenia maseczek. 

4. Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji szkoły zobowiązani są do noszenia 

maseczek w części wspólnej szkoły. 

5. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym 

przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

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

klawiatur i włączników. 

7. W sali gimnastycznej używany sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z 

użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. Podłoga powinna być 

myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany 

sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.     

8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i 

podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

9. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie 

koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112. 

10.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk plakaty z zasadami prawidłowej 

dezynfekcji rąk. 

11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

12. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie uczniów, 

wchodzący do szkoły dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos. 

13.  Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się pojemnik, do którego można wyrzucić zużyte 

maseczki i rękawice jednorazowe. 

14. Z pomieszczeń w których przebywają uczniowie, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 
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VI. Organizacja zajęć w szkole. 

 

1. Na terenie szkoły ogranicza się gromadzenie uczniów, dlatego uczniowie wchodzą/wychodzą 

do szkoły następującymi wejściami/wyjściami: 

 

a) wejście/wyjście numer 1(wejście główne) – uczniowie klasy IVa, Va, VIIa, VIIb,VIII a i 

VIIIb 

b) wejście/wyjście numer 2 (wejście boczne) – dzieci z oddziałów: 4-5 latki, 0a, 0b oraz 

uczniowie klasy: IVb, Vb, VIa. 

c) wejście/wyjście numer 3(od strony dziedzińca) – uczniowie klas: I – III. 

2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

3. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

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

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

5. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać 

wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia 

zachowanie dystansu społecznego.  

6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o 

regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

8. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

9. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie 

ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

10. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

11. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

a) zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 

przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

b) pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

c) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 
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d) w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów. 

12. Biblioteka szkolna funkcjonuje jedynie jako wypożyczalnia. Korzystanie z czytelni i 

komputerów zawieszone jest do odwołania. 

13. Osoby przebywające w bibliotece (bibliotekarze, uczniowie, nauczyciele i pracownicy): 

a) stosują osłonę ust i nosa oraz używają rękawiczek lub dezynfekują dłonie. 

b) zachowują bezpieczną odległość od siebie -minimum 1,5 m. 

14. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone – po każdej przerwie 

międzylekcyjnej.  

15. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. 

klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.  

16.  Maksymalna liczba odwiedzających bibliotekę wynosi 5 osoby (oprócz bibliotekarza). 

Informacja o powyższym ograniczeniu umieszczona zostaje na drzwiach wejściowych.  

17. Uczniów uczula się na zasadę niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami (w tym 

podręcznikami).  

18. W bibliotece wyznacza się miejsca: zwrotu i wypożyczania książek.  

19. Książki zwracane do biblioteki składane są do oznaczonego datą pojemnika na 

kwarantannę (2 doby). 

20. Uczniom umożliwia się dostęp do księgozbioru biblioteki, ale z zachowaniem ww. zasad 

bezpieczeństwa.  

21. Aby skrócić czas wypożyczania umożliwia się uczniom i rodzicom zamówienie wybranych 

książek. Kontakt z bibliotekarzem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus.  

22. Uczniowie dojeżdżający do szkoły w trakcie korzystania z transportu autobusowego 

zobowiązani są do noszenia maseczek. 

 

VII. Wydawanie posiłków. 

1. Przed wejściem na stołówkę należy bezwzględnie umyć lub zdezynfekować ręce. 

2. Posiłki będą wydawane według harmonogramu. 

3. Uczniowie stojący w kolejce po obiad muszą zakryć usta i nos maseczką. 

4. Uczniowie każdej grupy spożywają posiłki o wyznaczonej godzinie według harmonogramu. 

5. Po każdej grupie przeprowadzona zostanie dezynfekcja blatów, stołów, poręczy, krzeseł  

i klamek. 

6. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami sprawującymi 

opiekę nad dziećmi. 

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia. 

 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki), zapewniając min. 2 m 
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odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać dezynfekcji. 

 

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika. 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Gabinet intendenta został wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący i tam należy 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

3. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej  pracownicy szkoły powinni 

pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić 

pracodawcę o nieobecności).W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 

999 lub 112. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go 

od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu 

oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z 

której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. Pracownicy szkoły powinni w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor 

szkoły  kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania 

przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

7. Następnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w 

zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

 

X. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły. 

 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 
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* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz 
www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 
 

 

Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa  

i zmiany wytycznych MEN, MZ i GIS. 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/

