
  

  
 

1 
 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. OLIMPIJCZYKÓW  

POLSKICH W CELU ZAPOBIEGANIA 

ZAKAŻENIOM COVID-19 

 

 

 

Od 18 maja br. realizowane będą  zajęcia dla dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością . 

Od 25 maja 2020 br. uczniowie klas I-III mogą br. mogą uczestniczyć  w 

zajęciach opiekuńczo –wychowawczych  w szkole. 

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje  dla uczniów klasy VIII szkoły 

podstawowej z języka polskiego, j. angielskiego, matematyki 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów            

ze wszystkich przedmiotów. 

Uczniu: 

 Otrzymujesz możliwość uczestnictwa w zajęciach  opiekuńczo- 

wychowawczych, rewalidacyjnych, konsultacjach  indywidualnych lub 

grupowych. Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa i harmonogramem 

konsultacji. 

 Nie  przychodź do szkoły, nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory 

lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas 

wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie 

innego ucznia. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. 
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 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 

społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji 

natychmiast umyj ręce. 

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie 

podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, 

nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie 

szkoły. 

 Jeżeli korzystasz z biblioteki, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 

zasadami wypożyczania książek . 

Rodzicu : 

 Dopilnuj, aby dziecko nie zabierało  ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

  Przyprowadzając/odbierając dziecko/ucznia do/ze szkoły  zachowuj dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Rodzicu,  wchodź do szkoły  wyłącznie do przestrzeni wspólnej  lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub 

w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, pamiętaj o  rygorystycznym 

przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Pamiętaj, aby dzieci/uczniowie do szkoły byli przyprowadzani/odbierani przez 

osoby zdrowe. 

 Do szkoły puszczaj dziecko wyłącznie zdrowe  bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

  Pamiętaj, w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 

14 dni miały kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 

dziecka/ ucznia przyprowadzać  do szkoły. 
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 Wyraź  zgodę  na pomiar temperatury ciała dziecka/ucznia jeżeli zaistnieje 

taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

 

 Nauczycielu: 

 Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

 Pamiętaj, by w grupie przebywało nie więcej niż  12 uczniów. 

 Zorganizuj pracę dzieci, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje indywidualne oraz 

grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki 

min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

 W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  

i podręczników. 

 Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia co najmniej raz na godzinę. 

 Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

 Pamiętaj, aby grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

 Pamiętaj, aby przestrzeń do zajęć dla uczniów i Ciebie nie była mniejsza niż 4 

m2 na 1 osobę. 

 Dopilnuj , aby uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym , w tornistrze lub we własnej 

szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

  Organizuj przerwy  pod swoim nadzorem adekwatnie do potrzeb, nie rzadziej 

niż po 45 min.  

 Dopilnuj regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz egzekwuj, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie 

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Korzystaj z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Na 

boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

 Zapewnij  taką organizację  i koordynację pracy , która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny wychodzenia grup na 

zewnątrz,  różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 
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 Nie  organizuj  żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do lasu). 

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby  odizoluj 

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadom 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. O fakcie 

poinformuj dyrektora szkoły.  

 Zadbaj o to, aby przed wejściem do klasy uczniowie pod Twoim nadzorem   

mieli możliwość  skorzystania  z płynu dezynfekującego do rąk . 

 Pamiętaj, że w  zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra 

pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy 

choroby zakaźnej.  

 Korzystaj ze  środków ochrony indywidualnej . 

 Promuj zasady higieny i umożliwiaj  ich realizację poprzez: 

 wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

zasad: 

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 

c. informowanie ucznia o potrzebie unikania dotykania oczu , nosa i ust, 

 uwrażliwienie  na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. 

przyłbica, rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk,     w 

tym szczególnie: 

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

 nie noś w szkole  biżuterii  – na rękach poniżej łokcia nie można nosić 

żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 

prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

 w miarę możliwości używaj osłony ust i nosa podczas  prowadzenia  zajęć 

( głównie w sytuacji podchodzenia do dziecka na bliższą odległość) oraz 

informuj dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w 

sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

 przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży 

używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

 Nie korzystaj podczas zajęć z telefonu. 
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 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika 

zajęć niezwłoczne podejmij kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym 

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. 

Następnie  zawiadom rodzinę, bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej 

sytuacji oraz skontaktuj  się z sekretariatem szkoły/dyrektorem lub  

z powiatową  stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co 

do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

 

Obsługa: 

 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń 

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

czyścić lub dezynfekować. 

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust  i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)      i 

w wyznaczonych obszarach. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

ucznia (informacja przekazana nauczycielowi lub dyrektorowi telefonicznie 

lub osobiście) 

 Systematycznie dokonuj prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno 

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych –poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 Przeprowadzaj dezynfekcję,  przestrzegając zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 Zminimalizowanie kontaktu z nauczycielami i uczniami pracowników  

powyżej 60 roku życia  lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które 

zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 

 Wskazanie pracownikom pomieszczenia przeznaczonego do odizolowania    

osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

 Poinstruowanie pracowników szkoły, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 Zalecenie bieżącego  śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

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

prawa. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłoczne 

odsunąć  go od pracy,  wstrzymać  przyjmowanie kolejnych grup uczniów i 

powiadomić  właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną . Pracownik 

powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym 

jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób ( gabinet pielęgniarki 

szkolnej).  

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 

inspektorat sanitarny. 

 Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek 
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