
 Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020 

Dyrektora ZSS w Ustrzykach Dolnych  

z dnia 07.05.2020 r. 
 

Procedura organizacji pracy oddziałów zerowych  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkole 

Sportowej w Ustrzykach Dolnych oraz postępowania w związku 

z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na terenie Szkoły. 
 

 

 

ZASADY OPIEKI NAD DZIEĆMI W ODDZIAŁACH ZEROWYCH 

1. W czasie pobytu w oddziale zerowym dziecko będzie przebywać w 8-10 osobowej  

grupie w jednej Sali, w zależności od wielkości pomieszczenia i zachowaniem 

minimalnej przestrzeni w Sali 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna. Dziecko będzie 

mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede 

wszystkim opiekę, będzie organizować zabawy, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze. 

Dzieci będą mogły korzystać ze szkolnego placu zabaw. 

2. Pomoce wykorzystywane do zajęć ruchowych po każdym użyciu zostaną poddane 

dezynfekcji.  

3. Posiłki będą podawane dzieciom na w stołówce szkolnej z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa. 

4. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

5. Należy co godzinę wietrzyć salę. 

6. Dzieci nie mogą przynosić żadnych przedmiotów z domu do szkoły.  

7. Nauczyciele zapisują w E-dzienniku zajęć godziny przyjścia i wyjścia dziecka do 

i ze szkoły. 

8. Należy wyjaśnić dzieciom zasady obecnie obowiązujące w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone. 

9. Podczas pobytu w oddziale zerowym  dzieci nie muszą przebywać w maseczkach.  

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH   

W OKRESIE EPIDEMII KORONOWIRUSA COVID-19 

 

1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których dwoje rodziców/prawnych 

opiekunów pracuje; zwłaszcza pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, pracowników 

otwartych i pracujących placówek oświatowych, realizujący zadania związane  



z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz osób, które nie 

mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

2. Warunkiem uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze jest 

podpisanie przez rodzica/opiekuna oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 1/V/20  Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 06.05.2020 r. 

3. Dziecko, którego rodzic lub opiekun złoży oświadczenie najpóźniej do czwartku 

zostanie przyjęte w miarę posiadanych miejsc od poniedziałku następnego tygodnia. 

4. Podpisane oświadczenie może być złożone w pierwszej kolejności w formie 

elektronicznej, tj. skanu lub zdjęcia dokumentu wysłanego na adres email: 

sekretariat@zsp2nss.pl, a następnie przy przeprowadzeniu dziecka wrzucone do 

skrzynki, gdzie zostanie poddane kwarantannie. 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU  

PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI  

DO I Z ODDZIAŁÓW ZEROWYCH 

1. Dzieci przyprowadzane do oddziałów zerowych będą odbierane głównym wejściem, 

boczne wejście zostaje zamknięte . 

2. Rodzice oraz opiekunowie nie mogą wchodzić do obiektu szkoły. Osobiście powierzają 

dziecko wyznaczonemu pracownikowi szkoły. 

3. Rodzice oraz opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do i ze szkoły powinni 

zachować wymagany dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych dzieci  

i ich rodziców oraz opiekunów, który wynosi minimum 2 m. 

4. Nie przyprowadza się do szkoły dziecka, jeśli w domu, w którym mieszka dziecko, 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

5. Dzieciom przyprowadzanym do oddziałów zerowych będzie mierzona temperatura. 

Dziecko, u którego stwierdzi się temperaturę powyżej 37 stopni C nie zostanie przyjęte do 

placówki. 

6.  Dzieci przyprowadzane i odbierane  są w określonych godzinach zadeklarowanych przez 

rodziców przez pomoc nauczyciela w drzwiach wejściowych do oddziałów zerowych, 

następnie przebrane pod opieką opiekuna, doprowadzone do sali i oddane pod opiekę 

nauczyciela. 

7. Osoba odbierająca i odprowadzająca dzieci od rodziców zostanie zaopatrzona 

w kombinezon, maseczkę, rękawiczki  oraz  przyłbicę. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zsp2nss.pl


NIEZBĘDNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W CELU ZAPOBIEGANIA, 

PRZECIWDZIAŁANIA KORONAWIRUSOWI COVID-19 

DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. Często myć 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 %). Mycie 

rąk w/w metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Myć ręce zgodnie z 

instrukcjami  wywieszonymi w szkole.  

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy 

na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. 

Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. Wirus ma zdolność 

do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały 

wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko 

przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub 

pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.   

2. Stosować 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.  

3. Zachować bezpieczną odległość    

Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma 

gorączkę. Gdy ktoś kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające 

wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.   

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust  

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa  

z powierzchni na siebie.   

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu – NIE należy 

przychodzić do szkoły i niezwłocznie poddać się pomocy medycznej. 

6. Obowiązuje zasada dla pracowników szkoły osłonięcia ust i nosa maseczką ochronną, 

przyłbicą, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia oraz rękawiczki.  



7. Obowiązuje w szkole bezwzględny zakaz bliższych kontaktów i przemieszczania się 

pracowników miedzy grupami oraz pracownikami bloku żywieniowego. 

8. Bezwzględny zakaz wprowadzania osób postronnych na teren szkoły.  

9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.  

10. Przy wejściu do budynku ułożona będzie mata dezynfekcyjna oraz powieszony dozownik 

ze środkiem do dezynfekcji  rąk. 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PORZĄDKOWANIU I CODZIENNEJ 

DEZYNFEKCJI  ODDZIAŁÓW ZEROWYCH 

1. Dla pracowników obsługi, z wyłączeniem bloku żywieniowego, zostają zmienione 

godziny pracy w związku z epidemią koronawirusa i obowiązywać będą od 6:30 do 13:30 

(I zmiana sprzątaczka), od 10:00 do 17:00 (II zmiana sprzątaczka) oraz pozostali 

pracownicy od 7:30 do15:30. 

2. W godz. 6:45 - 8:00  pomoce nauczycieli pomagają w odprowadzeniu dzieci odebranych 

od rodziców. Po przebraniu w szatni dziecięcej oraz umyciu rąk przez dzieci, 

odprowadzone  one zostaną do wyznaczonej sali zabaw. 

3. Bieżąca dezynfekcja odbywać się będzie w godzinach wyznaczonych (stołówka, toalety, 

ciąg komunikacyjny), przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa (m.in. wietrzenie 

pomieszczeń) oraz przy wykorzystaniu środków antybakteryjnych. Generalna  

dezynfekcja sal (zabawek, łazienek, blatów stolików i podłóg) odbywać się będzie 

po całkowitym opuszczeniu sal przez dzieci. Ciąg komunikacyjny, klatki schodowe, 

klamki, włączniki, barierki dezynfekowane będą o godz. 10:00 (bieżąca dezynfekcja) oraz 

o godz. 16:30 po zamknięciu budynku - generalna dezynfekcja.  

4. Dezynfekcja budynku odbywać się będzie z wykorzystaniem odpowiednich środków. 

Personel zostanie zapoznany ze stosownym wykazem i kartami charakterystyki 

produktów.  

5. Raz w tygodniu po opuszczeniu szkoły przez dzieci będzie przeprowadzona pełna 

dezynfekcja budynku przez firmę zewnętrzną. 

 

 



ZASADY OBOWIAZUJĄCE NA BLOKU ŻYWIENIOWYM 

1. Odbiór produktów spożywczych od hurtowników odbywać się będzie w drzwiach 

wejściowych na blok żywieniowy, po obowiązkowej dezynfekcji rąk przez dostawcę. 

Intendent zabezpieczony będzie w fartuch oraz przyłbice i rękawiczki. Odebrany 

towar  pozostaje w korytarzu w tzw. „Strefie przyjęć”, gdzie intendent zobowiązany 

jest dokonać dezynfekcji odpowiednimi środkami (produkty zamknięte hermetycznie 

i w foliowych opakowaniach), w przypadku owoców i warzyw umyć je przed 

przekazaniem na magazyn. 

2. Nadal obowiązuje bieżąca dokumentacja przyjęcia towaru, operacje magazynowe 

(przyjęcia i rozchodu towaru), raporty codzienne oraz inna dokumentacja zgodna 

z zasadami GMP I GHP. 

3. Każdy produkt wydawany jest przez intendenta. 

4. Śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek wydawany jest dzieciom na oddzielnych 

talerzykach dla każdego dziecka.  

5. Posiłki wydawane będą o stałych godzinach w stołówce szkolnej: śniadanie + II 

śniadanie - 8.30, obiad + podwieczorek - 13.00.   

6. Bieżąca dezynfekcja stołówki odbywać się będzie pomiędzy posiłkami, generalna 

po opuszczeniu budynku przez dzieci. Dezynfekcja pomieszczeń kuchennych, blatów 

stołowych, klamek, włączników odbywać się będzie w godz. od 14:00 do 15:00. 

W związku z tym pracownicy kuchni będą pracować od godziny 7:00 do 15:00. 

Liczba pracowników w kuchni będzie uzależniona od ilości dzieci w oddziałach 

zerowych w danym tygodniu. Pozostałe osoby przesunięte zostaną do innej pracy 

w odrębnej części budynku. 

7. Informacje o ilości dzieci w grupach na blok żywieniowy zostają przekazane w formie  

telefonicznej do intendenta placówki. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONOWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

 

Postępowaniu podlegają pracownicy szkoły oraz dzieci oddziałów zerowych SP nr 2 

NSS w Ustrzykach Dolnych. 
 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne: 



 a) kryteria kliniczne  

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 

układu oddechowego:  

- gorączka   

- kaszel  

- duszność  

b) kryteria epidemiologiczne  

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej 

jedno z następujących kryteriów:  

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;  

- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);  

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której 

leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.  

  

Jeśli u pracownika lub dziecka w szkole zaobserwuje się objawy takie jak: gorączka, kaszel, 

duszność i problemy z oddychaniem to:   

 należy niezwłocznie odizolować dziecko od grupy pod opieką opiekuna w „Miejscu 

tymczasowego odosobnienia”,  

 w przypadku pracownika odizolowanie od dzieci i innych pracowników w „Miejscu 

tymczasowego odosobnienia”, 

 powiadomić rodzica i przekazać dziecko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna 

do konsultacji lekarskiej, 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych i stosować się do jej zaleceń. 

W przypadku, gdy dziecko lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala 

z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym 

inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu 

przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.   

WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW DO KONTAKTÓW W NAGŁYCH 

PRZYPADKACH. 

 ORGAN PROWADZĄCY – 13 460-8000 



 KURATORIUM OŚWIATY – 17 867-1143 

 STACJA SANITARNO –EPIDEMIOLOGICZNA – 13 461-2806 

 SŁUŻBY MEDYCZNE – 999, 112  

Dyrektor Szkoły 

mgr Bogdan Zwarycz 


