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Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii 

COVID – 19 w Szkole Podstawowej im. M. 

Kopernika w Tworkowie 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

+ Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 
w określonych grupach wiekowych. 

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można 
zachować dystansu. 

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 
wolne od zajęć. 

 

 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie   

         został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji      

   lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

   W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa  

   dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 3.Przy wejściu do budynku zamieszczona jest informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

         instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z  płynu  

         do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Opiekunowie odprowadzający  dzieci 

         mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 

   a.1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

   b. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

   c. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

   d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z    
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       bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci   

       maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

4.Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej   

   (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości  

   zachowania dystansu. 

5. W przestrzeni wspólnej , gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego – korytarze  -    

    należy stosować maseczki 9 uczniowie , nauczyciele i pracownicy obsługi) 

6.Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez  

   objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych  

   (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych  

   obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

7. Przyjęty jest szybka i skuteczna komunikacji z opiekunami ucznia, z wykorzystaniem technik 

    komunikacji na odległość- telefon , mail. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów o aktualizację 

    u wychowawców numerów kontaktowych telefonów pod którymi są dostępni 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

    oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności. Uczeń ten zostanie  

    odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając   min. 2 m odległości  

    od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni będą  rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego  

    odebrania ucznia ze  szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

9.  Jedna klasa lekcyjna będzie przypisana do klasy: (wszystkie zajęcia tego oddziału  

      odbywają się w jednej sali lekcyjnej). 

      klasa I a – sala nr 6 

      klasa II a – sala nr 2 

      klasa II b – sala nr 1 

      klasa III a – sala nr 7 

      klasa III b – sala nr 3 

      klasa IV a – sala nr 16 

      klasa IV b – sala nr 9 

      klasa V a – sala nr 8 

      klasa VII a – sala nr 15 

      klasa VIII a – sala nr 12 

      klasa VIII b – sala nr 14 

10. Ustalono nowy przydział  rewirów na przerwy dla poszczególnych klas 

        klasa I i III b – parter A 

        klasy II a i II b – stara część szkoły 

        klasa III a i IV b – parter B 

        klasa VIII a i IV a – Pietro I a 

        klasa V a – Pietro I  b 

        klasa VIII b i VII- II piętro 

       Gdy pozwolą warunki pogodowe to przerwy uczniowie będą spędzać na podwórku     

        szkolnym. 

11. Zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie  

      pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację  

      w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów     

      przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni  

      dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 
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12. Ustala się  bezpieczne zasady korzystania z szatni: 

             - szybkie i sprawne skorzystanie z boksu 

             - jak najmniejszy kontakt z innymi uczniami 

              - zachowanie dystansu społecznego 

      Uczniowie mają nowy przydział szatni 

            Klasy I, II a i  II b  szatnia na parterze 

            Klasa II a – korytarz parter 0 

            Klasy III a i III b mała szatnia ( parter 0) 

            Klasy IV – VIII duża szatnia – ( parter 0) 

13.Ubrania wierzchnie oraz buty umieszczone w worku lub reklamówce uczniowie umieszczają na jednym  

     wieszaku, który jest na stałe przyporządkowany uczniowi. Zabrania się pozostawiania butów lub kapci    

     luzem na posadzce w szatni. 

14.W miarę potrzeby będą zapewnione nauczycielowi maseczka i środek do dezynfekcji rąk przez  

     pracodawcę. 

15. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy    

     bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i  

     ust. 

      16. Uczeń musi posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na    

            stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, Uczniowie nie mogą wymieniać się  

            przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń  

            wraca do domu. 

      17. Infrastruktura szkoły,  będzie   czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków    

            dezynfekujących.  

      18. Sale, części wspólne (korytarze)będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i  

            podczas przerwy 

      19. W miarę możliwości będą organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z     

            zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy  

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

            zachowanie dystansu społecznego.  

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

            zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

      21. 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. 

      22. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur     

            funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:   

             a. specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej, 

             b. zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

       c .aktualnych przepisów prawa. 

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

     1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji     

         sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  - kontaktu z inspekcją  
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         sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

     2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły  

         dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały  

         obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do  

         dezynfekcji.  

     3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po     

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

     4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania     

         czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji    

         powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w  

         pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

     5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na  

         opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzeni   

         dezynfekowanych  pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów  

         środków służących do dezynfekcji. 

     6. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

         rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji. 

     7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno - higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

         czyszczenie z użyciem detergentu.  

     8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy  

         zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie  

         internetowej GIS:https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i -zalecenia-pl/wytyczne-  

         ws- postepowania-z -odpadami-w -czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2 

    9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w 

        tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

  10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia   

        dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich   

        wietrzenia. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

1.Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz  

    wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osobybez objawów infekcji lub choroby zakaźnej  

    oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

3.W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi  

   problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować  

   rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw  

   między lekcyjnych,a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący)  

    pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku  

    zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub  

    choroby zakaźnej 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. 
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6. 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. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z  

    innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- 

    epidemiologiczną. 

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w  

    zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

9. 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.). 

10.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* 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. 

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

dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

 
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

 1.Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu    

    sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Zapewnia w miarę możliwości pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, płyny  

    dezynfekujące. 

3. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i w  

    klasach  w których odbywają się zajęcia  

4. Umieszczone są w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk,   

5. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu  

    sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

6. Przekazuje rodzicom informacje o zasadach organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 roku. 

7. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (boks w szatni). 

8. Zapewnia codzienne sprzątanie, dezynfekcję pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych 

9. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub  

    dezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki).1 

10.Jest odpowiedzialny za takie rozplanowanie przerw między zajęciami oraz przerw obiadowych, aby  

     uczniowie z różnych klas w miarę możliwości mało się ze sobą kontaktowali. 

11. Odpowiada, aby wszyscy pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia  

      niepokojących objawów choroby zakaźnej, 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. 

12.Odpowiada, aby obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,  

     bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami,  

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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     zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do  

     indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

13.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się do wytycznych  

     państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i organizuje pracę szkoły w zalecany sposób 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: 

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

    dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach  

    domowych. 

2. Pracownik wykonuje codzienne prace we wzmożonym reżimie sanitarnym, pracuje w rękawiczkach i dba  

    o higienę rąk –często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i  

    oczu. 

3. Wyznaczony pracownik obsługi pełni dyżur przy wejściu głównym do szkoły -od ulicy Zamkowej i ul.  

    Polnej. Dopilnowuje, aby wszyscy wchodzący dezynfekowali oraz mieli zakryte usta i nos. 

4. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję  

    lub czyszczenie z użyciem detergentu co najmniej 3 razy w ciągu dnia. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy muszą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się  

    na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do  

    wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na  

    wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Zachowują szczególną ostrożność korzystając z magazynu, innych pomieszczeń służących do  

    wykonywania swoich obowiązków. 

7. Powierzchnie dotykowe w tym, klamki, włączniki światła, poręcze, pracownicy dezynfekują środkiem  

    dezynfekującym lub wodą z detergentem co najmniej 3 razy w ciągu dnia. 

8. Wszystkie ciągi komunikacyjne, sale lekcyjne i salę gimnastyczną należy po skończonych zajęciach  

    zdezynfekować lub umyć z użyciem detergentu 

9. Po każdej przerwie pracownicy obsługi wietrzą korytarze szkolne. 

10.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel,  

     gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

11.W przypadku złego samopoczucia w pracy i zaobserwowania objawów chorobowych pracownik zgłasza  

     ten fakt dyrektorowi szkoły i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia do izolacji 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

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

    infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w  

    warunkach domowych. 

2. Nauczyciele świadczą pracę z uczniami na terenie szkoły lub w domu ucznia w przypadku nauczania  

    indywidualnego. 

3. Pracują wg ustalonego planu lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

4. Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce, ze zwróceniem szczególnej uwagi na  

    przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

5. Nauczyciele muszą przypominać, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem oraz dopilnować mycia rąk ,  

    szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po zajęciach  

    sportowych i po skorzystaniu z toalety. 

6. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk,  

    zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie  
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    monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji. 

7. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren szkoły ( boisko, korytarz) w miarę możliwości tak, aby  

    grupy nie mieszały się ze sobą. 

8. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawie. 

9. Czuwają , aby uczeń posiadał własne przybory, podręczniki. 

10.Dbają, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami ani innymi rzeczami między sobą. 

11.Wietrzą salę, pomieszczenie, w którym przebywają uczniowie co 45 minut, po każdej lekcji. 

12.Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami. 

13.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel,  

     gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.  

14.W przypadku złego samopoczucia w pracy i zaobserwowania objawów chorobowych pracownik zgłasza  

     ten fakt dyrektorowi szkoły i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia do izolacji (boks w szatni) 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa  

    obowiązującymi w placówce w okresie pandemii covid-19 od 1 września 2021 roku” oraz bezwzględnego  

    ich przestrzegania. 

2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w  

    przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni  

    wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni za pośrednictwem swoich dzieci dostarczają do wychowawcy klasy  

     uzupełnioną Zgodę na pomiar temperatury  

4. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów będą wpuszczani do budynku szkoły tylko w wyjątkowych  

    sytuacjach. 

6. Rygorystycznie należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności( osłona ust i nosa, rękawiczki,  

    dezynfekcja rąk). 

7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych ( katar, kaszel, 

    gorączka, bóle głowy , brzucha). 

8. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe. 

9. Jeżeli w otoczeniu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie można przyprowadzać ucznia  

    do szkoły. 

10. Rodzice/opiekunowie  zobowiązani są do podania dla wychowawcy klasy aktualnego numeru telefonu  

      do szybkiego kontaktu z nimi. 

11. Rodzice przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych  

     przedmiotów przez dziecko do placówki. 

12.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. Zwracają uwagę na  

    odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

13. Jeżeli dziecko przejawia objawy choroby, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (boks w  

     szatni) i rodzic ma obowiązek niezwłocznie je odebrać ze szkoły. 

14.Rodzic wyposaża dziecko w wodę lub inny napój na czas pobytu ucznia 

 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 
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1. Dziecko, u którego stwierdzono t objawy choroby (duszności, kaszel, gorączkę) pracownik szkoły  

    bezzwłocznie odprowadza do IZOLATORIUM  

2. Dziecko jest pod opieką nauczyciela z zachowaniem   min. 2 m odległości, w razie złego samopoczucia  

    dziecka dzwoni na numer 112 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor /pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji  

    i konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

5. Jeżeli w placówce  stwierdzono COVIDi-19  Dyrektor zawiadamia stację sanitarno –epidemiologiczną,  

6. 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 poradę medyczną). 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg oddechowych,  

    bezzwłocznie należy   poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie  

   procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz    

   zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń  

    państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

9. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,  

    w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego  

   Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz  

   https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII 

COVID-19 

 

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE 

1.Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z godzinami  i dniami umieszczonymi na  

   drzwiach biblioteki oraz stronie internetowej szkoły. 

2.Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.  

3.W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz  

   nauczyciela bibliotekarza.  

4.W bibliotece jednorazowo może przebywać taka liczba uczniów aby możliwe było zachowanie  

   wymaganego dystansu społecznego.  

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK 

1.Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni  

   oraz stanowisk komputerowych. 

2.Książki z półek zdejmuje bibliotekarz i podaje uczniowi.  

3.Książkę można zamówić wcześniej u bibliotekarza za pomocą wiadomości na  e-dzienniku lub  

   komunikator Messenger. 

 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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1.Zwracaną książkę należy położyć w specjalnie przygotowanym miejscu biblioteki.  

2.Zwracane egzemplarze są poddawane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z  

   wypożyczenia. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO 

1.Bibliotekarz ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenia biblioteki.  

2.Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający książki powinien dezynfekować blat stołu/biurka,  

   klamki i inne przestrzenie dotykane przez uczniów. 

 

Procedurę  sporządzono na podstawie: 

1.Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na  

   8.08.2020 r., 

2.Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii covid-19 w Polsce. 

  Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 

 

 

  PROCEDURA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA CZAS PANDEMII COVID-19 

1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na  

    pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności  

    wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie  

    przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość  

    zapewnienia opieki nie powinni przyprowadzać dziecka do świetlicy. 

2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg  

    oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji. 

3. Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas młodszych w godzinach: 6.50 – 15.30 

4. Rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły . Uczniowie sami przychodzą do świetlicy samodzielnym    

    wyjściu dziecka ze świetlicy rodzice informują wychowawców świetlicy  pisemnie (data, godzina wyjścia 

    ze świetlicy, podpis rodzica). Wyrażając  zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka, biorą za nie  

    odpowiedzialność w drodze do domu. 

5. Praca opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest wg Planu Pracy Świetlicy Szkolnej  

6. Uczniowie przebywający w świetlicy mają stworzone warunki do odrabiania zadań domowych,  

    wypoczynku, aktywności ruchowej, zabaw z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań. 

7. Grupa ma przypisanego swojego stałego opiekuna na dany dzień pobytu w świetlicy, z którym spędza  

    czas w świetlicy 

8. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie  ręki na powitanie, częste  

    mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela  

    świetlicy. 

10. Przed wejściem do świetlicy i po zakończeniu pobytu w świetlicy uczniowie myją  i dezynfekują ręce. 

11. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków 

     oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

12.W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować. 

13.Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, podłoga) oraz  

     powierzchnie wspólne (klamki, włączniki). 

14.Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany dystans społeczny. 
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15.Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować  

     się na stoliku lub w tornistrze. 

16.Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

17.Uczniowie nie mogą przynosić zabawek, niepotrzebnych przedmiotów. 

18.Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem. 

19.Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w  

    szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem  

    minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny  

    o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

20.Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny  

    w okresie epidemii COVID-19. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

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

2.Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.  

3.Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów. 

4.Procedury zostają zamieszczone na stronie internetowe 

 

Dyrektor szkoły  

Aleksandra Wawoczny 

 

 

 

 

 

 

 


