
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego 

w Warce 

Na podstawie „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych—tryb pełny stacjonarny ” z dnia 02.08.2021r. dokonuje się 

aktualizacji Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce na dzień 01.09.2021r. 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Warka ,  

2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

• ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, w tym rodziców, 

zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy; 

• w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane 

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk;  

• w przypadku rodziców , jeżeli wskazany jest kontakt osobisty, należy umówić  się na 

konkretny termin i godzinę   tel. 48 667 00 20-sekretariat szkoły lub z wychowawcą; 

• do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, o których mowa w § 2 pkt.2 ; 

• osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w przedsionku szkoły. 

3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub 

 w izolacji. 

4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

5. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

6. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 20.00 

7. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i u pielęgniarki.  

8. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany                           

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego  

w worek. 

9. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz 

dziennie. 

11. Uczniowie mają obowiązek do szkoły przyjść w maseczkach, mogą je zdjąć dopiero  

w momencie, kiedy zajmą miejsce w ławce . 

12. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez 

dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z pielęgniarką szkolną, zgodnie z wytycznymi 

Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia 

§ 2 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

2. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1 rozumie się: 

• podwyższoną temperaturę ciała, 



• ból głowy i mięśni, 

• ból gardła, 

• kaszel, 

• duszności i problemy z oddychaniem   

• uczucie wyczerpania  

3. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania  w przestrzeni publicznej.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

dotyczy to tylko przedsionka szkoły zachowując zasady: 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                             

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 

ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu 

(telefony, maile itp.);  w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

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

innych osób, 

 i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

8. 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. 

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

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  

10. Uczniowie nie udostępniają innym swoich podręczników i przyborów szkolnych. 

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

13. 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.  

14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

15. Na świetlicy rekomenduje się, aby dzieci przebywały w maseczkach. 

16. W klasach I – III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak 

nie rzadziej ni z co 45 minut. 

17. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany 

czasu przerw miedzy zajęciami w klasach IV – VIII. 



18. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć.  

19. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze 

względu na stosowane procedury. 

20. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

 

§ 3 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników  

administracyjno-obsługowych 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki 
myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy). 

3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 

odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.  

4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami  

z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  

5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne 

 i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 

użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników  

w zakresie szerzenia się COVID-19. 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga 

powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości częściej.  

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

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia 

rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie  z zajęć na świeżym powietrzu.  

12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku 

temperaturę. 

13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii podczas korzystania z zajęć 

świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być 

rozmieszczone  w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy),  w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  



z uczniami oraz nauczycielami. 

15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń 

będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych 

– załącznik nr 1  

16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy 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. 

17. Zaleca się: 

• utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – 

mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

• dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie 

oraz w razie potrzeby, 

• dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł 

przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,  

• dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz  

w razie potrzeby, 

• czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku 

co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na 

korzystanie z ww. 

18. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie,  

• sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,  

• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie                                 

i dezynfekowanie,  

• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 

 i dezynfekcja. 

 

§ 4 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie 

udostępniony w dzienniku elektronicznym i bibliotece szkolnej. 

2. Biblioteka jest wyposażona w środki dezynfekcji rąk na wejściu.  

3. Nauczyciele biblioteki posiadają wszelkie środki ochrony i zabezpieczeń. 

4. Nauczyciele biblioteki bezwzględnie przestrzegają obowiązujących zasad i monitorują 

zachowanie uczniów w bibliotece. 

5. Każdy z korzystających z zasobów bibliotecznych zgodnie z harmonogramem jest 

zobowiązany do dezynfekcji rąk i posiada maseczkę . 

6. Każda klasa posiada listę lektur dostępnych w  szkolnej bibliotece, książek tematycznych, 

bajek ( książek odpowiadających zainteresowaniom uczniów po diagnozie). 

7. Po zainteresowanych wypożyczeniem książek przez klasy młodsze przychodzi nauczyciel 

biblioteki lub wychowawca ewentualnie nauczyciel biblioteki zbiera zamówienia – 

uczniowie przygotowują zapotrzebowanie. 

8.  Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie 

– zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki. 



9. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych 

co najmniej raz dziennie. 

10. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

11. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na 

wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.  

 

§ 5 

Korzystanie  z boisk szkolnych 

1. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela  mogą korzystać z istniejących na terenie 

szkoły boisk. 

2. Boiska , są zamknięte dla rodziców/osób upoważnionych  do odbioru dzieci  

i innych osób postronnych. 

3. W czasie pobytu uczniów  na boisku nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich 

bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy. 

4. Wyjście grup na boisko odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

5. Na boisku w jednym czasie mogą przebywać 2 grupy z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać. 

6. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny 

urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej 

przeprowadzenie (konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. 

Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń 

odnotowuje w zeszycie kontroli.  

7. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej 

dezynfekcji sprzętu na boisku, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony  

z używania. O braku możliwości wychodzenia na boisko w danym dniu dyrektor 

powiadamia wszystkich nauczycieli. 

8. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na boisko zabezpieczone w ten sposób. 

9. Przed wejściem  dzieci na boisko nauczyciel powinien: 

• sprawdzić w karcie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na boisku zostały 

zdezynfekowane w tym dniu; 

• upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na boisku znajduje się już                    

w budynku szkoły. Grupy wychodzące na boisko nie mogą kontaktować się          ze 

sobą; 

• przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu                    

• zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci; 

• polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania 

się za ręce; 

• w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci. 

10. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na boisku bez opieki. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się 

do ogrodzenia  i rozmawianie z przygodnymi osobami. 

12. Podczas zabaw na boisku wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być 

zamknięte.   

13. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela. 

14. Po powrocie z zajęć uczniowie udają się do łazienki, żeby umyć ręce.    



 

§ 6 

Organizacja spotkań oraz narad 

1. Dyrektor ograniczy do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną 

oraz rodzicami.  

2. Zebrania przeprowadzane będą na sali gimnastycznej, z zachowaniem rekomendowanych 

przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 – 2m). 

3. Jeżeli jest to możliwe zebrania Rady Pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny, tj. 

z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 7 

Zadania i obowiązki pracowników szkoły 

1. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zapoznania się z procedura i jej stosowania. 

2. Każdy pracownik  zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy 

dziennie. 

3. Każdy pracownik przy wejściu do szkoły zobowiązany jest odkazić ręce płynem                    

do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami wywieszonymi w toaletach. 

4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po jednostce. 

5. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie 

jednostki. 

6. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS                     

(w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych): 

1) Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma 

takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego 

częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

2) Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają 

wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od 

uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. 

3) Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 

być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi 

rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie. 

4) Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe                 

w tym biurka i stoły, klamki, włączniki światła muszą być regularnie przecierane                         

z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, 

z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane. 

5) Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 2 metry 

odległości z osobą, z którą rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma 

gorączkę. 

6) Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę 

do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je 

środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 

zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. 

7) Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną 

dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu 

minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie 

wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów 

wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 



8) Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. 

 

§ 8 

Pracownicy pedagogiczni 

1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez 

Dyrektora. 

2. Nauczyciel  zobowiązany jest do: 

1) wyjaśnienia dzieciom, w miarę możliwości, jakie obowiązują w szkole zasady  

i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać informacje 

w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa  

i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku; 

2) wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę; 

3) zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk, w przypadku problemów 

nauczyciel pomaga w tych czynnościach, szczególnie przed jedzeniem,                                   

po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Nauczyciel może 

zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, przypominać i dawać przykład. Zaleca 

się uatrakcyjnienie mycia rąk poprzez historyjki obrazkowe czy zabawy obrazkowe, 

śpiewane w trakcie mycia. 

4) sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie                                   

z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne 

zgodnie z przepisami dot. bhp; 

5) prowadzenia gimnastyki przy otwartych oknach; 

6) dbania o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi 

z drugiej grupy; 

7) dbania o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów; 

8) nie organizowania w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę 

dzieci. 

 

§ 9 

Pracownicy obsługi 

Pracownicy obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie  

z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa 

(rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki). 

Do zadań pracowników obsługi, należy: 

1) usuwanie wraz z nauczycielem  z sal przedmiotów i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować; 

2) mycia i dezynfekowania zabawek, przedmiotów, którymi bawiło się dziecko, jeśli 

kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki; 

3) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; 

4) dezynfekowanie powierzchni dotykowych –  klamki, włączniki światła, uchwyty 

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

5) opieka nad odizolowanym dzieckiem, u którego stwierdzono podejrzenia zakażenia 

koronawirusem; 

6) sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID19; 

 

§ 10 

Pracownicy administracji 

1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem 

wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.  



2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem 

odpowiedniej odległości. 

3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszczanie się 

jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku. 

4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania                                          

i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.  

 

§ 11 

Zalecenia dla personelu sprzątającego 

1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki 

ostrożności: 

1) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta; 

2) umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek 

i maseczki, 

3) wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika. 

 

2. Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki. 

3. Szkoła współpracuje z firmą do dezynfekcji pomieszczeń. 

 

§ 12 

 

1. Za utrzymanie czystości w szkole odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie 

obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne. 

2. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące                      i 

myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych. 

3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac 

porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, 

z których korzystają dzieci i pracownicy szkoły, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie 

się koronawirusa. 

4. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne ( korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy 

regularnie, co najmniej 2 razy dziennie oczyszczać, używając wody z detergentem lub 

środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia: 

1) biurka; 

2) drzwi; 

3) poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków (po każdej grupie); 

4) klamki; 

5) włączniki światła; 

6) uchwyty; 

7) używane prze dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystają podczas 

zabawy. 

5. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie                      

z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.  

6. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki 

ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: 

do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać 

przyłbicy w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko 

podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami  w rękawiczkach, nie 

zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji 

stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych 



samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (łazienka, WC). To może doprowadzić do 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

7. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być 

skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:  

1) usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją; 

2) sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita 

dezynfekcja nie jest już gwarantowana); 

3) użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle 

dozowany); 

4) naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając; 

5) przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez 

wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna 

pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicie wirusów).   

8. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas 

ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza. 

9. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane                                    

w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien: 

1) umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania 

miejscu,  

2) zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci, 

3) oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. 

Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dla nauczycieli. 

10. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty                         

i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, tj. np. pluszowe zabawki. 

11. Po zakończonych zajęciach w salach pracownicy obsługi zobowiązani są do 

zdezynfekowania zabawek (świetlica szkolna).  

 

§ 13 

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, 

maseczek i mycia rąk 

 

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek 

i mycia rąk:  

1) techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

2) techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-

rece/ 

3) zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 

 

§ 14 

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem. 

Odpady wytworzone przez pracowników szkoły takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, 

rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                       i 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu 

wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

 

§ 15 

Organizacja dowozu dzieci do szkoły 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/


1. Podmiot realizujący usługi transportowe zobowiązany jest z zapoznaniem się  

i bezwzględnym przestrzeganiem procedury. 

2. W pojeździe może być przewożona tylko tak liczba osób jaka określona jest 

 w dokumentacji pojazdu jako miejsca siedzące. 

3. Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust 

 i nosa. 

4. W strefie czerwonej liczba osób przewożona pojazdem powinna wynosić 50% liczby 

miejsc siedzących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji 

techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu. 

5. Dzieci przewożone są pod opieką nauczyciela – opiekuna dowozu . 

6. Opiekun  sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania  

i wysiadania ze środka transportu. 

7. Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie  

o ruchu drogowym. 

§ 16 

Wydawanie posiłków 

1. Korzystanie z dystrybutora wody przez uczniów  odbywa się pod nadzorem opiekuna 

 i zgodnie z wytycznymi GIS.  

2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, 

krzeseł po każdym posiłku. 

3. Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych                                    

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 

4. Dostawcy cateringu zapewniają pojemniki i sztućce jednorazowe.   

5. Personel musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia 

epidemiologicznego: 

1) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

2) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, 

3) stosować środki ochrony osobistej. 

6. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.  

7. Wydawanie  posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

8. Pracownicy w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie  

i dezynfekcję,  

9. Na stołówce/ w sali  może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym 

uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią 

grupę. 

10. Następna grupa może wejść na stołówkę/ do sali  po wykonaniu przez personel szkoły 

czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji 

produktów użytych do dezynfekcji. 

 

§ 17 

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru  

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony 

osobistej. 

2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły (przedsionek szkoły). 

       Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio  

       z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 



4. Dostawcy muszą  przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia 

epidemiologicznego: 

1. ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

2. stosować środki ochrony osobistej. 

 

§ 18 

Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie izolatorium sala 3 do izolacji osoby,  

u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone  

w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, 

duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie 

przygotowane pomieszczenie. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę                     

go zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka                      

i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma 

prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Epidemiologiczną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (wychowawca) kontaktuje się telefonicznie                  

z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,  

w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie 

podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, 

przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku jednostki. 

10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją 

pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny 

dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do oddziałów przedszkolnych 

kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał 

się pracownik. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

(numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki 

instrukcje i polecenia przez nią wydane. 

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-

19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 

włączniki światła są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi                  

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. 

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 



16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań                             

w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia. 

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu                                 

w jednostce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się                               

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji                   

do dalszego postępowania. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku 

elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej 

w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas spotkania. 

5. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 

rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez 

zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

 

 


