
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA 

SIENKIEWICZA W KONARZEWIE 

 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 
 
1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły podstawowej im. 

H. Sienkiewicza w Konarzewie  oraz rodziców uczniów.  
2. Celem procedur jest:  

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
 

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką 
nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej 

 
 

  
§ 2  

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 
 
 
1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w 

placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19. 
 
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 
 
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
 
6. Zapewnia  pomieszczenie  do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika.  
7. Wyposaża pomieszczenia w płyn dezynfekujący, urządzenia do ozonowania i 

dezynfekcji suchą parą 
 
8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, 

fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
 
9. Dopilnowuje aby w holu przy wejściach umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji 

rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz 
instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące 

załącznik nr 5, 5a (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy 
dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4 

(umieszczone w widocznych miejscach w placówce).  
10. Dopilnowuje, aby przed wejściem do szkoły wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki 

jednorazowe stanowiące załącznik nr 6 (umieszczone w widocznych miejscach w 

placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki. 

 

 

 
 



§ 3  

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 
 
 
1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 
 
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia skutecznie o tym fakcie 
dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną oraz kontaktuje się z odpowiednimi 
służbami medycznymi.  

 
3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/w trakcie pracy pracownicy 

często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 

4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją 

stanowiącą załącznik nr 5.    
4. Pracownicy  pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora 

planu lekcji i dyżurów     
5. Woźne: 
 

a. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 

b. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze 

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

z kartą monitorowania -załącznik nr 3. 

c. Myją i dezynfekują zabawki zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3 a.  

d. Wietrzą części wspólne i sanitariaty co najmniej raz na godzinę. 

f. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku 

stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 
 
 

§ 4  
OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 
 
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w 

warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole i podpisują  omówioną 

w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2 
 
2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 

istotne. 
 
3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji.  
4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 

 
5. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka 

do instytucji, jeśli wcześniej chorowało. 
 
6. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia 

dziecku temperatury. 
 



7. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 
 
8. 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.  
9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 

10. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły. 

11. Nie przebywają na terenie szkoły bez uprzedniego umówienia się na spotkanie. 

12. Przyprowadzają dziecko do bramy szkoły od godz 7:30  

13. Odbierają dziecko po zakończeniu lekcji spod bramy szkoły. 

 

 

§ 5  

 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 
 
 

I. Organizacja zajęć w szkole:  

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 lub w izolacji.  

2. W ciągu dnia losowo będą dokonywane pomiary temperatury u uczniów i 

pracowników. 

3. 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.   

4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku 

szkoły korzystają z płynu do dezynfekcyjnego.   

5. Opiekunowie klas pierwszych odprowadzający we wrześniu dzieci mogą wchodzić do 

zewnętrznej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  

a. opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b. prawidłowo założona maseczka zakrywająca usta i nos  

c. dezynfekcji rąk przed wejściem   

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

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

Opiekunowie klas II-VIII nie wchodzą na teren szkoły.  



 
5. Ograniczone będzie przebywanie w szkole osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 

wyznaczonych obszarach – wyłącznie portiernia i sekretariat.   

6. Przygotowano system szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia – listy z numerami 

telefonów. W razie wystąpienia konieczności kontaktu z rodzicem wyznaczona osoba 

(nauczyciel, pracownik administracji lub obsługi) nawiązuje z rodzicem ucznia 

kontakt telefoniczny.   

7. Szkoła posiada trzy termometry bezdotykowe, które będą używane do pomiarów w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności.  

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu (przystosowany gabinet pielęgniarki), zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły.  

9. W klasach IV-VIII w celu umożliwienia zachowania dystansu pomiędzy osobami 

przebywającymi w szkole uczniowie w czasie przerw wychodzą na boisko lub 

przebywają w pobliżu swojej sali lekcyjnej. W tym czasie zaleca się uczniom 

noszenie maseczek zakrywających usta i nos.  

Klasy I-III będą wychodzić na przerwę i korzystać z szatni kończąc lekcje według 

harmonogramu.   
 

Uczniowie wszystkich klas będą schodzić się do szkoły stopniowo, nauczyciele 

prowadzący pierwszą godzinę lekcyjną będą rozpoczynali dyżur w salach od godz. 

7.30. Wychowawcy ustalają z rodzicami orientacyjny schemat przychodzenia dzieci 

do szkoły pomiędzy 7.30 a 7.50, aby uniknąć tłoku w szatni. Rodzice nie wchodzą do 

szatni. Wyjątkiem są rodzice klas I, którzy we wrześniu mogą odprowadzić dziecko. 

 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

11. W miarę możliwości lekcje wf będą odbywały się na zewnątrz. 

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte w miarę 

możliwości po każdych zajęciach.   

13. W czasie przebierania się na lekcje wf uczniowie przebywają w szatni w maseczkach.  



14. Sale i części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a 

w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

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

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

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

nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe.   

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   

18. W szkole nie ma możliwości korzystania z dystrybutorów wody pitnej.   

19. W czasie pobytu dziecka w świetlicy w sytuacji, gdy niemożliwe będzie utrzymanie 

dystansu społecznego, uczniowie mogą korzystać z maseczek prawidłowo 

zakrywających usta i nos. 

20. W czasie zajęć świetlicowych należy przestrzegać dystansu 1,5 m między 

nauczycielami i uczniami. Jeśli nie będzie to możliwe, zaleca się stosowanie maseczek 

prawidłowo zakrywających nos i usta (np. w czasie gier planszowych, budowania z 

klocków przez grupę dzieci). Po każdym użyciu zabawek przedmioty zostają odłożone 

do dezynfekcji. W miarę możliwości zostanie ograniczona liczebność grup 

świetlicowych. 

  
II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.   

2. Wyznaczeni pracownicy dbają o to, 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.  

3. Uczniowie będą regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu 

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

toalety.  

4. Po zakończeniu każdej lekcji nauczyciel będzie otwierał okna 

5. W czasie trwania lekcji woźne będą wietrzyły części wspólne szkoły i sanitariaty 

6. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w 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.  



7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –

 instrukcje  dezynfekcji.  

8. Po każdej klasie sala komputerowa jest dezynfekowana za pomocą suchej pary 

  
III. Obiady  

1. Korzystanie z obiadów odbywa się w jadalni szkolnej, w trybie zmianowym. 

2. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i 

higienicznego spożycia posiłku. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce są wyparzane.   

4. Wydawanie obiadów rodzicom dzieci nieobecnych odbywa się po godzinie 15 w 

portierni. Rodzice nie wchodzą do jadalni.   

5. Po zmianie grupy dzieci w jadalni odbywa się dezynfekcja.  

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  

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 lub w izolacji.  

2. W szkole wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.  

3. Pracownicy szkoły są 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. 

4. 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 teleporadę medyczną.   

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

 

 



§ 6  

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
 
 
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 
 

a. pracownik szkoły, który zaobserwował niepokojące objawy u dziecka bezzwłocznie 

odizolowuje je, odprowadzając do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego 

pomieszczenia. 
 

b. Woźna, która przejmie opiekę nad odizolowanym dzieckiem, bezzwłocznie 

zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki i wchodzi do izolatorium, 

utrzymując min. 2 m odległości.  
c. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

 
d. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki. 
 

e. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący i stację sanitarno – epidemiologiczną w razie 
złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.  

f. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 
 
2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):  
a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia 

 
b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

przyłbicę, fartuch ochronny  i rękawiczki. 
 

c. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 
bezpieczeństwa. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-

19 
 
 
 
                                                                                        Konarzewo, dn. ……………………… 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………  
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica) 
 
 

 

DEKLARACJA RODZICA 
 
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

 

 

⎕ - 
 
 
 
⎕ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎕ - 

 

 

 

 

⎕ - 

 

 

 
 
Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA 
TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR 
BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII 

COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: 
przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, 
kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania 
dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 
chorobowych w czasie pobytu w placówce.  
Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u 
mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i 
będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 
dni. 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania u dziecka 

niepokojących objawów zdrowotnych oraz losowo w razie wystąpienia podejrzeń 

choroby w obrębie klasy 

 
 
Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach 
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu 

 
 
 
 

 

………………………………  
(podpis rodzica) 



 

INSTRUKCJA DEZYNFEKOWANIA RĄK : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

 

INSTRUKCJA MYCIA RĄK- OSOBY DOROSŁE:  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 a- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-

19 

 

 

 

 

INSTRUKCJA MYCIA RĄK- DZIECI :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZDEJMOWANIA:  

 

 


