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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 01.09.2020 r. (aktualizacja 14.05.2021 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. 

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

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

821 2462) 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. 

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 sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

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 numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

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. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych mogą jednocześnie przebywać tylko pięć osób. 

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. 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK  
w Czarnej Dąbrówce 
ul. Słupska 17 
77-116 Czarna Dąbrówka 
tel./ fax (59) 82-12-462 
szkola@czarnadabrowka.pl 

 
 

3 
 

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) – dzieci z oddziałów: uczniowie klasy IV a, 

VI a, VI b, VII a i VII b  

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

uczniowie klasy V a i VIII a, IV b 

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

zawieszone jest do odwołania. 

12. 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. 

13. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone – po każdej przerwie 

międzylekcyjnej.  

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

klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.  

15.  Maksymalna liczba odwiedzających bibliotekę wynosi 3 osoby (oprócz bibliotekarza). 

Informacja o powyższym ograniczeniu umieszczona zostaje na drzwiach wejściowych.  
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16. Uczniów uczula się na zasadę niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami (w tym 

podręcznikami).  

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

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

kwarantannę (3 doby). 

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

bezpieczeństwa.  

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

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

21. 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. W przypadku podejrzenia zakażeni ucznia zostanie przeprowadzony pomiar temperatury. 

Jeżeli pomiar wskazuje temperaturę wyższą niż 38°C, zostanie on dwukrotnie powtórzony  

w odstępach pięciominutowych. Uczeń zostanie skierowany do odrębnego pomieszczenia 

(gabinet pielęgniarki) oraz niezwłocznie zostaną poinformowani o tym jego opiekunowie, 

którzy zobowiązani są do odebrania dziecka ze szkoły. 

2. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o tym czy objawy ucznia wskazują na zakażenie koronawirusem. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji. 

4. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący  

o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

6. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę. 
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IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika. 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2. 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. 

3. 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. 

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

zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

5. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: podwyższoną 

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

brak apetytu, smaku, węchu niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje 

następujące działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (gabinet intendenta), 

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt  

z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

c) dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

d) kieruje go  do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu 

telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, 

z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wynikach 

badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora 

szkoły. 

8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o 

zaistniałej sytuacji. 

9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę. 
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X. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły. 

 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji  

i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, 

podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki zmianie modelu kształcenia lub innych 

środkach prewencyjnych. 

2. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona. 

 

 

Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa  

i zmiany wytycznych MEN, MZ i GIS. 


