
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 na terenie  
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  

w Golinie Wielkiej 

 

1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Każda osoba przy wejściu i wyjściu z placówki zobowiązana jest do odkażania rąk płynem 
do dezynfekcji znajdującym się w automacie dezynfekującym znajdującym się przy 
wejściu do szkoły.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzid do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziedmi, 

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

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

d) opiekunowie powinni przestrzegad obowiązujących przepisów prawa związanych z 
bezpieczeostwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowad środki ochronne: osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. W miarę możliwości należy ograniczyd przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum (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. 

6. Należy zapewnid sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt telefoniczny. 

7. Zarządza się pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do budynku szkoły. 
Pomiar należy dokonywad termometrem bezdotykowym. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywad na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolowad ucznia w 



odrębnym pomieszczeniu  i niezwłocznie powiadomid rodziców/opiekunów o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

9. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 
szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne 
godziny przerw lub zajęd na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeo, w których 
odbywają się zajęcia. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyd ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyd, uprad lub 
dezynfekowad, należy usunąd lub uniemożliwid do nich dostęp. Przybory do dwiczeo 
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęd należy czyścid lub 
dezynfekowad. 

12. Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad się na 
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 
wymieniad się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostad umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęd.  

14. Należy wietrzyd sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęd. 

15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

17. Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachowad dystansu, należy ograniczyd dwiczenia i gry kontaktowe. 

18. Uczeo nie powinien zabierad ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

19. Należy ustalid i upowszechnid zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 
pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEO I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu głównym należy umieścid numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych. 

2. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęd, pomieszczeo 



sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– 
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegad zaleceo producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo i przedmiotów, tak 
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesid plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

5. Należy na bieżąco dbad o czystośd urządzeo sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

6. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, należy zapewnid miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.  

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy i uczniowie nie mogą 
przychodzid do szkoły, powinni pozostad w domu i skontaktowad się telefonicznie ze 
stacją sanitarno epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonid pod nr 999 lub 112 i poinformowad, że mogą byd zakażeni 
koronawirusem. 

2. W przypadku stwierdzenia u ucznia lub pracownika objawów zakażenia należy go 
bezwzględnie odizolowad w wyznaczonej sali i wstrzymad przyjmowanie kolejnych grup 
uczniów. 

3. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie bezzwłocznie 
zabezpieczają się w przyłbicę, półmaskę z filtrem i rękawiczki znajdujące się w 
sekretariacie szkoły. 

4. Należy niezwłocznie zawiadomid o zaistniałej sytuacji powiatową stację sanitarno 
epidemiologiczną i dyrektora szkoły oraz postępowad według ich zaleceo. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeo podejrzany o zakażenie 
należy poddad gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowad powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty) i zastosowad się do indywidualnych zaleceo wydanych przez 
inspektorat sanitarny. 

6. Należy stosowad się do zaleceo paostwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyd dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałą 
sytuację. 



7. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w punkcie 1 ustala się listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części(-ach) szkoły, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie w celu ustalenia z powiatowym inspektorem sanitarnym dalszej 

drogi postępowania. 

8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


