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Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa 

dotycząca zapobiegania  i  przeciwdziałania COVID-19 

na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku 

ZŁOTY STOK, dnia 1 września 2021r. 

aktualizacja z dnia 1.09.2021r. 

 

 

Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.  2019 r. poz.1239), 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U.  2020 r. poz. 910), 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 

poz.1519), 
6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego z dnia 2 sierpnia 2021r. 

  

Cel procedury: 

1.Aktualizacja zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 

wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły. 

 

§ 1. 
Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku funkcjonuje z uwzględnieniem 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 
2. Do szkoły wejście mają tylko uczniowie zgodnie z harmonogramem prowadzenia zajęć                          

z podziałem na zajęcia stacjonarne i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. 

3. Osoby trzecie w tym rodzice  na terenie: 

a) ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób trzecich, zalecany jest kontakt 
telefoniczny lub mailowy; 

b) w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do 

stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk; 

c) do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych; 
d) osoby trzecie mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do 

sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą 

dyrektora szkoły, 

e) ogranicza się dostęp do parkingu szkoły od strony Sportkompleksu, który przeznaczony 

zostaje do dyspozycji  pracowników szkoły i autobusów szkolnych. 
4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub                           

w izolacji. 

5. Przy wejściach do szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk                           

i instrukcja użycia środka dezynfekującego.. 

6. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej. 

7. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury znajduje się w stacjach dezynfekujących  i 
sekretariacie.  

8. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki), zdejmowanyz zachowaniem 

ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. 

9. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  
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10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz 

dziennie. 

11. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.  

12. Na tablicy ogłoszeń w holu 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 szkoły. 
13. Przy wejściu głównym oraz wejściach bocznych do budynku szkoły znajduje się informacja                           

o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

 

§ 2. 

Zasady organizacji pracy w szkole 

Zasady ogólne 
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został  na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Uczniowie poszczególnych klas wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają w wyznaczonej stałej 

sali lekcyjnej z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.  

3. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele obowiązuje zasada 
zachowania odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m 

oraz pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela.  

4. Bezwzględnie 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. 

5. Ograniczona będzie aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
6. Sale, w których odbywają się zajęcia , części wspólne ( korytarze) są wietrzone co najmniej 

raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.  

7. Wyznacza się na korytarzach szkolnych na każdym piętrze strefy spędzania przerw przez  

uczniów. Strefy przypisane są do danego pomieszczenia. 

8. Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły będzie organizowane przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

9. Wyjścia poza szkołę będą możliwe tylko w formie wycieczek klasowych przedmiotowych lub 

integracyjnych bez mieszania grup uczniów.  

10. Zajęcia specjalistyczne, pozalekcyjne odbywają się w wyznaczonych klasach przez 

nauczycieli prowadzących te zajęcia. 

11. Zajęcia w świetlicy odbywają się w pomieszczeniu świetlicy szkolnej.Zasady zachowania 
bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są                      

w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę 

należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym 

w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 
12. Na podstawie złożonych przez rodziców/opiekunów deklaracji, dyrektor wyznaczy godziny 

przebywania  w świetlicy i odbioru uczniów. 

13. Zasady korzystania z zasobów biblioteki określa regulamin. 

14. Zasady korzystania z posiłków w szkole określone są w  § 8 i § 9. 

15. Korzystanie z szatni dla klas I-III określa regulamin. Uczniowie klas IV-VIII okrycia 

wierzchnie zostawiają na wieszakach przy wyznaczonych pomieszczeniach w których 
odbywają zajęcia edukacyjne. 

 

§ 3. 

Ogólne zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły - informacje dla nauczycieli         

i pracowników administracyjno-obsługowych 
  

1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby. 

2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce  płynem 

do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją.Dbać o higienę rąk – częste 

mycie mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykanie okolicy twarzy, ust, nosa i oczu  

3. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 
nauczycielami do niezbędnego minimum. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
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niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy 

przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych. 

6. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zdrowotnych pozostają w domu                           

i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły. 
7. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, w godzinach świadczenia 

pracy pracownik postępuje zgodnie z zapisami w § 11. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał zakażony pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez powiatowy inspektorat sanitarny. 
 

§4. 

Obowiązki nauczycieli 

  

1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły: 
a) wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały 

wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzeniaw dzieciach 

poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku; 

b) zobowiązani są zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie 

po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu.  

c) prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość 

mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu 

oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych 

instrukcji; 

d) prowadzą zajęcia zgodnie z przydzielonymi obowiązkami; 
e) organizują przerwy dla swojej klasy lub grupy przebywając z nimi w: 

 klasach,  

 wyznaczonych strefach, 

 sali gimnastycznej, 

 na świeżym powietrzu na boisku szkolnym, 

 stołówce, 
f) organizują wyjścia uczniów z jednej klasy poza teren szkoły; 

g) zgłaszają do dyrektora potrzebę  pomiaru temperatury ciała ucznia w razie zauważenia              

u niego jakichkolwiek objawów choroby; 

h) odpowiedzialni są za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka  

i pracownika obsługi podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, 

pobytu w łazience; 
i) unikają organizowania większych skupisk różnych grup dzieci w jednym pomieszczeniu; 

j) korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych; 

k) w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zdrowotnych w godzinach świadczenia 

pracy pracownik powiadamia przełożonego i postępuje zgodnie z zapisamiw § 10. 

2. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi 
temperaturę. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

4. Logopeda i pedagog szkolny przygotowuje gabinet oraz ustala regulamin prowadzenia zajęć 

i przychodzą do klas po uczniów z którymi mają zajęcia. 

5. W przypadku korzystania w pracowni językowej ze słuchawek przez uczniów należy 
każdorazowo zdezynfekować po każdych zajęciach. 

6. W pracowni informatycznej po każdych zajęciach należy dezynfekować klawiatury 

komputerów. 

 

§ 5. 
Obowiązki pracowników obsługi 

 

1. Pracownicy: 
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a) wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich 

wyposażenia; 

Zaleca się: 

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie raz 
dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz               
w razie potrzeby, 

 dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej 
raz dziennie oraz w razie potrzeby,  

 dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie 
potrzeby, 

 czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co 
najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie                          

z ww. 

b) sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczonyz 

użyciem detergentu lub dezynfekowany; 
c) po zakończeniu zajęć edukacyjnych wietrzą klasy, dezynfekują  pomoce dydaktyczne, 

wszelkie   wyposażenie, blaty stołów, krzesła, klamki, podłogi, parapety; 

d) każdego dnia systematycznie wypełniają kartę monitoringu. 

2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 
wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  

 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,  

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie                     
dezynfekowanie,  

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja. 
3. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek 

pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków 

ochrony osobistej. 

4. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy myją i dezynfekują ręce. 

 

§ 6. 

Wymagania dotyczące ucznia 
 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły w  wyznaczonych godzinach za wyjątkiem uczniów 

dojeżdżających autobusem szkolnym: 

a) uczniowie klas 1 – 3 od godz. 7.45 wejściem głównym bezpośrednio do klas, 

b) uczniowie klas 4 – 8 od godz. 7.55  wejściem bocznym od strony placu głównego 
bezpośrednio do klas, 

2. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym muszą stosować się do przepisów 

obowiązujących w transporcie publicznym tj.; 

a) w trakcie wsiadania do autobusu  i przejazdu muszą posiadać obowiązkowo założoną 

maseczkę zasłaniającą usta i nos, 

b) zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna lub kierowcę, 
3. Uczniowie dojeżdżający do szkoły wchodzą do szkoły wejściem głównym a wychodzą z niej 

od strony parkingu. Po wejściu do szkoły kierują się do świetlicy szkolnej. 

4. Uczeń w szkole: 

a) musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym, w tornistrze/plecaku, szufladzie lub szafce szkolnej; 
b) nie może wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami; 

c) nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (telefonów, zabawek, 

maskotek itp.); 

d) powinien codziennie przychodzić w czystym, upranym i uprasowanym ubraniu, 

e) dbać o higienę rąk – często myć mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy 

twarzy, ust, nosa i oczu, 
f) posiadać chusteczki higieniczne 

5. Uczeń nie zmienia obuwia na zmienne do odwołania. 

6. Uczeń powinien bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących dystansu  w kontaktach oraz 

wykonywać polecenia nauczycieli w tym zakresie. 
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7. Uczeń przebywający w szkole powinien być zaopatrzony w śniadanie przyniesione z domu 

w odpowiednim opakowaniu.   

8. W szkole nie będą dostępne dystrybutory wody pitnej w związku z tym uczniowie powinni 

być zaopatrzeni przez rodziców w wodę do picia. 

 

§ 7. 
Wymagania dla rodziców/opiekunów prawnych. 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni: 

a) zapoznają się z procedurami obowiązującymiw  szkole na czas trwania pandemii COVID-

19  oraz bezwzględnie ich przestrzegają; 

b) mogąprzyprowadzić dziecko do szkoły: 

 wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych; 

 podchodząc wraz z nim tylko do głównego wejścia szkoły. Od tego miejsca dziecko 
samodzielnie udaje się do pomieszczeń szkoły; 

 odebrać dziecko po zakończeniu zajęć przy głównym wyjściu szkoły,  

 jeśli dziecko uczęszcza na świetlicę to po wyjściu ze świetlicy przy wejściu bocznym od 
strony parkingu; 

 przyprowadzając/odbierając dziecko do/z szkoły ma obowiązek zachować dystans                   
w kontaktach w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m; 

c) mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może przytulać się do nauczyciela, 

pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać; 
d) dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek, niepotrzebnych przedmiotów 

oraz artykułów spożywczych (oprócz wody do picia, śniadania); 

e) ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji                                              

z rodzicami/opiekunami ucznia mają obowiązek przekazać aktualny numer telefonu oraz 

odbierać korespondencję dziennika elektronicznego; 

f) wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność,                             
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych; 

2. Jeżeli rodzic/opiekun lub inni członkowie rodziny przebywają  na kwarantannie lub izolacji 

nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 

3. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych (w szczególności 

temperatura powyżej 380, kaszel, duszności) zostanie odizolowane w wyznaczonym miejscu 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamia się 

rodziców/opiekunów prawnychktórzy zobowiązani są do pilnego odebrania ucznia z szkoły. 

4. Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem za zgodą dyrektora szkoły, wychowawcy lub 

nauczyciela wyłącznie do wyznaczonego obszaru, przy czym rygorystycznie będzie 

przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

5. Wejście do szkoły po godz. 8.00 jest możliwe dzwoniąc dzwonkiem umieszczonym przy 
drzwiach bocznych szkoły. W miarę możliwości należy wcześniej powiadomić telefonicznie 

sekretariat szkoły tel. 74 81 75 123, wychowawcę lub nauczyciela. 

6. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

 
§ 8. 

Zasady funkcjonowania kuchni. 

1. Dostawca cateringu powinien być zaopatrzony w maseczkę, rękawiczki i inne środki 

ochrony osobistej. 

2. Dostawca cateringu przywożonepojemniki zbiorczezostawia przed wejściem bocznym do 

szkoły od strony parkingu, sygnalizując dzwonkiem dostawę. 
3. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie 

zabezpieczenia epidemiologicznego: 

1) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

2) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m lub stosować środki ochrony osobistej. 

4. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.  
5. Przygotowanie posiłków do wydania musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

6. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć                             

i dezynfekować stanowiska pracy, sprzęt kuchenny.  
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7. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie 

i dezynfekcję, m.in.: 

1) przed rozpoczęciem pracy, 

2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

3) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

4) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 
5) po skorzystaniu z toalety, 

6) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

7) po jedzeniu, piciu. 

8. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej                    

60 stopni z wykorzystaniem środków myjących. 

9. Ze stołówki należy usunąć pojemniki ze sztućcami, serwetki. 
10. Dania podawane będą uczniom przez wyznaczoną osobę.  

11. Na stołówce może przebywać tylko jedna wyznaczona grupa z nauczycielem, która zajmuje 

wyznaczone miejsca.  

12. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności 

dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych 
do dezynfekcji. 

 

§ 9. 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów. 

1. Posiłki wydawane będą  w dwóch turach. 

2. Do stołówki mogą wejść tylko uczniowie korzystający z posiłków. 

3. Uczniowie na posiłki będą chodzić zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zajmują miejsce 

wskazane przez nauczyciela. 

4. Uczniowie z segmentu B przechodzą korytarzem przez szatnię. 

5. Przed wejściem ona stołówkę  uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.   

6. Posiłek i sztućce podawany jest uczniowi przez wyznaczoną osobę. 

7. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot 

naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika 

kuchni. 

 
§ 10. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia infekcji dróg oddechowych u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, należy 

skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. 

2. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby – infekcji dróg oddechowych, 

niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 

3. W szkole jest przygotowane pomieszczenie nr 25, służące do odizolowania ucznia, u którego 

zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Niezwłocznie powiadamia się 
rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły                                    

( rekomendowany własny środek transportu). 

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Ząbkowicach Śl. (nr tel. 7481 66 750) oraz organ 

prowadzący szkołę (74 81 64 164). 
5. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

6. Obszar, w którym przebywało i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,        
w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 11. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 
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1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Wyznacza się pomieszczenie nr 25 wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący w celu 

odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych  - dyrektor w  trybie natychmiastowym 
odsuwa go od wykonywanych czynności i kieruje do domu informując o konieczności 

pozostania  domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W 

razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor 

szkoły kontaktuje się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez 

nią oceny ryzyka epidemiologicznego. Bezwzględnie należy stosować się w zakresie 
dodatkowych działań i procedur związanych z  zaistniałym przypadkiem wydanych przez 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 

6.  W  przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń  powiatowego inspektora sanitarnego* 

*ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS.  

7. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia dyrektor powiadamia wszystkich 

pracowników oraz rodziców. 

 

 

§12. 

Postanowienia końcowe 

1. Aktualizacja procedury wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31.08.2022r. 

2. Aktualizacja procedury zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w 

dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie 

papierowej w sekretariacie szkoły. 

3. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z aktualizacją procedury podczas 

szkolenia. 
4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

 

Złoty Stok, 25.08.2021 r.                                 Agata Pawłowska-Król 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


