
 
 
 
 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5  

w Żaganiu w okresie pandemii COVID-19    
 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w 

okresie roku szkolnego 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu obowiązują 

specjalne Procedury bezpieczeństwa. 

 

§1  

Informacje ogólne 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole i oddziale 

przedszkolnym zwanych dalej szkołą lub placówką odpowiada Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Żaganiu, zwany dalej Dyrektorem. 

2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione 

na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

3. Szkoła  pracuje w godzinach od 6:15 do 16:30. 

4. 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 lub w izolacji. 

5. Rodzice dzieci z objawami alergii (katar, kaszel itp.) zobowiązani są do przedstawienia 

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego alergię. 

6. Uczniowie na korytarzach szkoły w miarę możliwości zakrywają usta i nos (maseczką, 

przyłbicą lub fragmentem odzieży zapewniającym szczelne przyleganie do twarzy) oraz 

zachowują dystans od innych osób min. 1,5 m. 

7. 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.  

8. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się  informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku (prócz dzieci w 

wieku przedszkolnym) szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

9. Dzieci w wieku przedszkolnym po wejściu na teren placówki mają obowiązek umycia rąk 

ciepłą wodą z mydłem. 

10. Opiekunowie odprowadzający dzieci do klas 1-3 lub dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

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

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

11. Pozostali rodzice ograniczają wejście na teren szkoły jedynie do sytuacji koniecznych, 

zachowując przy tym zasady określone w punkcie 8. 

12. Wpłaty za obiady dokonywane są przelewem na konto szkoły wskazane na karcie 

zgłoszenia dziecka na obiady. 
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13. Rodzice w pierwszym tygodniu nauki są zobowiązani do przekazania wychowawcom 

aktualnych numerów kontaktowych osób uprawnionych do odbioru dziecka w razie 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

14. Pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy mający bezpośredni kontakt z dziećmi przy 

wejściu do budynku szkoły mają obowiązek zmierzenia temperatury w wyznaczonym miejscu z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy użyciu termometru bezdotykowego. W razie 

stwierdzenia temperatury 38
0
C i wyższej pracownik zgłasza ten fakt dyrektorowi i nie wchodzi 

na teren szkoły, pomieszczenie w którym przebywał jest dezynfekowane.  

15. Pracownicy mogą korzystać z przyłbic lub maseczek jako formy ochrony. 

16. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane. 

17. Uczniowie klas 1-3 korzystają z wejścia od strony placu apelowego, klas 4-8 z wejścia 

głównego. 

18. Na drzwiach wejściowych do szkoły i przedszkola znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na 

terenie placówki. 

§ 2  

Dyrektor 

19. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym placówkę zapewnia: 

- sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń 

szkoły, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w placówce; 

- płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu 

przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, przyłbice, mokre chusteczki dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od 

dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego; 

-plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz 

instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem; 

-pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone  w 

maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do 

pomieszczenia); 

-pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom. 

20. Dyrektor: 

- nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi 

im obowiązkami; 
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- dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było  przedmiotów, których nie da się 

skutecznie zdezynfekować; 

-prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce wykorzystując 

stronę internetową szkoły, dziennik Librus oraz portal społecznościowy Facebook; 

- informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika; 

-współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

-instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia; 

 

§ 3  

Pracownicy szkoły 

21. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

a) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej: 

- regularnie myć ręce przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym 

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

- kasłać, kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

- unikać kontaktu z osobami, które źle się czują; 

b) dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 

c) informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci; 

d) postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 

e) zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m. 

 

22.   Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami do koniecznych. 

 

23. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują: 

- ciągi komunikacyjne – myją; 

-poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty 

stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki 

w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują; 
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- wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych 

pracowników na wdychanie oparów; 

-myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 

-pracują w rękawiczkach. 

24. Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie:  

- sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy 

chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

-myją, dezynfekują przedmioty i sprzęty, których używało dziecko, jeśli kolejne  będzie 

korzystało z tego przedmiotu lub sprzętu;  

-dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce; 

-wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne 

także w czasie zajęć; 

-prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach; 

- dbają o to, by dzieci  unikały ścisku, bliskich kontaktów, ograniczały gromadzenie się   na 

terenie szkoły 

-ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie; 

-odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku 

przez dzieci; 

-zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m. 

 

§ 4  

Warunki organizacji zajęć  

25. 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. 

26. W czasie lekcji uczniowie nie muszą zasłaniać ust i nosa. 

27. Przed wejściem do gabinetu informatycznego uczeń ma obowiązek zdezynfekowania / umycia  

rąk lub używania rękawiczek jednorazowych. 

28. Uczniowie jednej klasy w czasie lekcji korzystają z jednego, przydzielonego gabinetu.  
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29. 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 mogą wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

31. Uczniowie klas 4-8 korzystają z przerw według ustalonego harmonogramu. 

32. W sprzyjających warunkach atmosferycznych  nauczyciele dyżurujący dbają o to, by uczniowie 

w czasie przerw korzystali  z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły. 

33. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie spędzają przerwy w 

towarzystwie rówieśników z klasy przy gabinetach, w których mają zajęcia. 

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

można zachować dystansu, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.  

35. Po zakończonych zajęciach wf, nauczyciel nadzoruje korzystanie uczniów z szatni przy sali 

gimnastycznej. Podłoga szatni jest myta po każdej grupie, szatnia wietrzona..  

36. Uczniowie klas 1-3 korzystający z zajęć wf w sali gimnastycznej, przebierają się w klasach.  

37. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnego stroju gimnastycznego. 

38. Uczniowie nie przynoszą ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach osoba sprawująca nad dzieckiem opiekę 

dopilnowuje, aby dziecko nie udostępniało swoich zabawek innym, dbają o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

39. Uczniowie korzystający z szatni zachowują zasady reżimu sanitarnego.  

40. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej zgodnie z jej regulaminem. 

 

§ 5  

Zasady pracy biblioteki 

 

41. W bibliotece może przebywać jednorazowo, oprócz nauczyciela-bibliotekarza, jeden  czytelnik. 

42. Bibliotekarz w kontakcie z czytelnikiem używa rękawiczek ochronnych oraz maski/przyłbicy. 

43. Czytelnik zabezpieczony jest maską; dezynfekuje ręce – płyn ustawiony jest przy wejściu do 

biblioteki. 

44. W bibliotece zachowywana jest  bezpieczna odległość w kontakcie czytelnik-  bibliotekarz – 

1,5  metra. 
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45. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone, a powierzchnie blatów, klamek, 

włączników, innych powierzchni użytkowych dezynfekowane. 

46. Czytelnik dokonujący tylko zwrotu książki, wkłada ją do pojemnika znajdującego się przy 

wejściu do biblioteki. Książki zwrócone podlegają kwarantannie do 3 dni.  

47. Czytelnik chcący wypożyczyć książki, zbliża się do wyznaczonego miejsca (oznaczenie na 

podłodze) , by odebrać książki. 

48. Funkcja czytelni, jako miejsca udostępniania książek i czasopism „na miejscu” zostaje 

zawieszona. 

49. W celu uzyskania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, innych niezbędnych do celów 

edukacyjnych, uczeń może kontaktować się z biblioteką poprzez dziennik Librus. 

 

§ 6 

Gabinet pielęgniarki 

50. Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do 

dezynfekcji rąk, rękawice jednorazowe, maseczki chirurgiczne maski z filtrem FFP2 lub FFP3, 

przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuch barierowy wodoodporny. 

51. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym przebywa tylko jeden uczeń, 

który dezynfekuje ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu. 

52. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych pielęgniarka stosuje następujące środki ochrony 

osobistej: maska chirurgiczna, przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy. 

 

53. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów oraz 

sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, 

pielęgniarka stosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, przyłbica, 

rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy. 

54. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) przestrzega się 

dystansu min. 1,5-2m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości 

minimalizuje się kontakty bezpośrednie, zamieniając je na kontakt telefoniczny. W kontaktach 

bezpośrednich stosuje się maskę chirurgiczną. 

55. W gabinecie stosuje się zasady sprzątania i dezynfekcji powierzchni ( w tym m.in. dezynfekcja 

blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu z częstotliwością 2 razy dziennie) 

wg opracowanych procedur. Wykonuje się częste wietrzenie gabinetu. 

56. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, tj. gorączka powyżej 38 stopni, kaszel, duszność, inne 

objawy górnych dróg oddechowych, kieruje się osobę chorą do domu oraz zgłasza się 

podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ucznia izoluje się do czasu 
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przybycia opiekuna w wyznaczonym przez dyrektora szkoły pomieszczeniu (izolatka). 

Pielęgniarka poleca uczniowi założenie maseczki. 

Sposób postepowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

 

57. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej dzwoni się pod nr 112- dyspozytor 

podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „:COVID-19”. Ucznia 

izoluje się do czasu przybycia opiekuna w wyznaczonym przez dyrektora szkoły pomieszczeniu 

(izolatka). Pielęgniarka poleca uczniowi założenie maseczki. 

Sposób postepowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

58. Uczeń nie powinien opuszczać chory nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy 

międzylekcyjnej lub, jeśli to możliwe, opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się 

najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez 

ucznia, jest dezynfekowane i wietrzone.  

Podczas udzielania świadczeń u ucznia, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje 

następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub 

przyłbica, rękawice jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny.  

§ 7 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola. 

59. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko. 

60. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku 

przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.  

61. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które nie są 

niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy. 

62. Wskazane jest: upinanie/wiązanie włosów, codzienna zmiana odzieży, adekwatne obuwie 

(buty wsuwane lub na rzepy) 

63. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup 

nie stykały się ze sobą. 

64. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych 

(temperatura, katar, kaszel, wysypka) u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je 

rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Wychowawca 

lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i 

informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca 

zdrowia dziecka. 
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65. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest przez pracownika przedszkola do 

rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

66. Rodzice podporządkowują się zaleceniom personelu przedszkolnego w trakcie odbierania, 

przyprowadzania dziecka do przedszkola 

§ 8 Żywienie 

67. Szkoła zapewnia możliwość spożycia obiadu dzieciom w czasie ich przebywania na terenie 

placówki .  

68. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  

69. Pracownicy kuchni: 

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są 

posiłki; 

2) myją ręce: 

a. przed rozpoczęciem pracy, 

b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona, 

c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

f. po skorzystaniu z toalety, 

g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

h. po jedzeniu, piciu lub paleniu; 

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki 

ochronne; 

5) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały 

dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie 

produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, 

pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

6) przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi 

przepisami; 
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7) po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty środkami zapewnionymi 

przez dyrektora placówki; 

8) myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do 

tego służących, wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 

70. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w stołówce szkolnej zgodnie z ustalonym 

harmonogramem: 

11
40

 – 12
00

 przedszkole 

12
05

 – 12
20 

świetlica 

12
25 

– 12 
40

 klasy 1-4 

13
25

 – 13
 40 

klasy 5-8 

 

71. Dzieci oraz ich nauczyciele/opiekunowie dezynfekują ręce przed wejściem do stołówki. 

 

72. Dzieci spożywają posiłki przy wskazanych przez nauczyciela dyżurującego/ wychowawcę 

stolikach w towarzystwie rówieśników z klasy/ grupy. 

 

73. Posiłki w stołówce wydawane są z zachowaniem zasad sanitarno- higienicznych, jedna 

wyznaczona osoba podaje dzieciom sztućce i wazy z zupą. 

 

74. Posiłki dzieciom z przedszkola podają opiekunowie. 

 

75. Śniadania w przedszkolu dzieci spożywają w sali. Napoje i naczynia dowozi woźna oddziałowa. 

76. Po skończonym posiłku  wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię 

stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  

77. Organizacja żywienia może podlegać modyfikacji w zależności od liczby dzieci, 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

§ 9  

Postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

78. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe. Pomieszczenie to jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch 

ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk . 

79. 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.   

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

zastępującą. 
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81. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie–telefonicznie z rodzicem/ rodzicami/ opiekunem/ 

opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o 

powodach. 

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

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

Epidemiologiczną. 

83. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) w przypadku stwierdzenia 

zakażenia COVID 19 kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i 

informuje o zaistniałej sytuacji. 

84. Wychowawca,  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). 

85. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pielęgniarki lub pracownika szkoły, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje 

ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, fartuch i rękawiczki. 

86. Rodzice izolowanego dziecka niezwłocznie odbierają dziecko ze szkoły lub przedszkola przy 

głównych drzwiach wejściowych. 

87. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy 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. 

88. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do 

czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

89. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i 

wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. 

90. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 

jest niezwłocznie  myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, 

są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

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

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 

92. 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. 

93. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 



 12 

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

stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

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

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

Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją 

Sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

 

§ 10 

Przepisy końcowe 

96. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1. września 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

97. Wszyscy pracownicy  szkoły, uczniowie i rodzice zobowiązani się do zapoznania się z nimi 

 i ich przestrzegania. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


