
1 
 

Załącznik do zarządzenie Nr 22/2019/2020  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. MARII KONOPNICKIEJ  

W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ 
 

Procedury bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie: 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 59 ze zm.), 

art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. 
zm.), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 

tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz.1385 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 
2020 r. poz.1386 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1389 ze zm.) 

Wytyczne epidemiologiczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego 

Celem procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

 

Procedury bezpieczeństwa zostały zaktualizowane zgodnie z wytycznymi MEiN, 
MZ i GIS z dnia 02.08.2021 r. i obowiązującą od 01.09.2021 r. do odwołania. 
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I. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY 
 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 
ochronne, płyny dezynfekujące, płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcję 
z zasadami prawidłowego mycia rąk.   

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 
COVID-19. 

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o 
procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem 
dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur oraz wszystkich informacji na 
stronie szkoły lub w dzienniku elektronicznym. 

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet 
pedagoga) wyposażone  w środki ochrony osobistej. Jeśli dziecko/pracownik będzie 
wykazywać objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w 
oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia 
podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V. 

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń wraz z wyposażeniem (np. stoliki, 
krzesełka, urządzenia sanitarne), w których przebywają dzieci/pracownicy, zabawek, 
przyborów sportowych. 

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 
uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

8. Wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci 
z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. 
a) obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,  
b) w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni 
– obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

9. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osoby: 
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 
intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 
 
 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 
 
Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub 
środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 
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3. Zachowuje szczególną ostrożność podczas wykonywania swoich obowiązków. 
Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się 
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty 
do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) dezynfekuje 
środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 
starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora placówki. 

 
Obowiązki intendentki, kucharki i pomocy kuchennej oraz organizacja pracy stołówki i 
świetlicy szkolnej: 

1. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz 
personelem opiekującym się dziećmi. 

2. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 
zbiorowego żywienia. 

3. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

4. Korzystanie z posiłków  odbywa się w stołówce szkolnej. Ich wydawanie odbywa się 
zmianowo. Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach i w miarę możliwości z 
rówieśnikami z danej klasy. Po zmianowym wydawaniu posiłków następuje 
czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, 
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu 
i wyparzyć. 

6. Z obszaru  sali jadalnej zostaną  usunięte wszystkie dodatki (np. cukier, jednorazowe 
sztućce, wazoniki, serwetki). W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty  
podawane są przez osobę do tego wyznaczoną (obsługę stołówki).  

7. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje się powierzchnie, sprzęty i 
pomieszczenia. 

8. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór 
dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym 
dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym 
materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia za 
drzwiami. 

9. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora placówki. 
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Obowiązki nauczycieli: 
1. Nauczyciel pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia 

dydaktyczno – wychowawcze. 
2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem. 

3. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.  
4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca 
się organizowanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu przy 
sprzyjających warunkach pogodowych. 

5. Sprzęt sportowy po używaniu podczas zajęć przez grupę uczniów należy umyć lub 
zdezynfekować. Sprzęt sportowy, którego nie można umyć lub zdezynfekować, 
powinien być usunięty z sali gimnastycznej. 

6. Przy organizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole należy uwzględnić 
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. W regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych 
uwzględniono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
Środki do dezynfekcji rąk  rozmieszczone są 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.  

8. Pracownik biblioteki ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej 
oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek 
i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.                                                                          

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (temperatura powyżej 380), 
kaszel, duszności należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

10. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora placówki. 
 
 

Obowiązki uczniów: 
1. Uczniów obowiązuje noszenie maseczek ochronnych na usta i nos podczas wchodzenia 

do szkoły oraz w strefach wspólnych (szatnie, toalety, korytarze, świetlica i przed 
wejściem na stołówkę). 

2. Uczniowie podczas przebywania na terenie szkoły zobligowani są do dbania o higienę 
rąk. 
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3. Każdy oddział przypisany jest do właściwej sali lekcyjnej, gdzie są realizowane 
poszczególne zajęcia dydaktyczne. 

4. Podczas przerw międzylekcyjnych zaleca się przebywanie uczniów w wydzielonych 
strefach na korytarzu. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć  znajdują się na jego 
stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

6. Uczniowie wchodząc do szkoły, dezynfekują ręce i zaraz po przebraniu udają się pod 
swoją salę, czekając na przyjście nauczyciela. Nie mogą chodzić swobodnie po całej 
szkole i spotykać się z innymi uczniami (z wyjątkiem swojej klasy) oraz przesiadywać 
w szatniach. 

7. Uczniowie wychodzą ze swojej klasy tylko na zajęcia z wychowania fizycznego oraz 
informatykę, a w czasie sprzyjającej pogody (podczas przerw) mogą wychodzić na 
podwórko szkolne. 

 
Organizacja przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

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

2. W klasach niewymienionych w ust. 1 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć 
i ustalonymi przerwami międzylekcyjnymi. 

3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów 
w czasie przerw z podwórka szkolnego. 

4. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 
5. Korytarze są podzielone na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie 

uczniowie przypisani do danej strefy. 
6. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali 

w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów 
przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne 
rozprzestrzenianie się wirusa. 

7. Uczniowie podczas przerw zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych na usta i 
nos. 

 
Organizacja opieki dla oddziałów przedszkolnych. 

1. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 
2. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości 

organizacyjnych, ci sami opiekunowie. 
3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt (sala 

lekcyjna) od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; 
w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego 
na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 
2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 
1,5 m2. 

4. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je 
dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 
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5.  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 
przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 
potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 
przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich 
zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 
czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 

7. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która 
uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny 
zabawy na dworze). 

8. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

9. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem 
opiekującym się dziećmi. 

10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i  innych dzieci 
i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia), z 
zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego 
rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności jak: osłona ust i nosa maseczką, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

12. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / 
opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk), tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć 
dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w 
placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu 
społecznego co najmniej 1,5 m. 

13. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

14. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 
15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 
16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 
pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

17. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 
wymaganej odległości od osób trzecich (podwórko szkolne).  
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III. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. 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.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły  umieszczona jest informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły  umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk. 

4.  Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 
wspólnej szkoły (tylko do szatni), zachowując zasady: 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. W miarę możliwości ogranicza się bezpośredni kontakt rodziców z pracownikami 
szkoły. Jeżeli rodzic potrzebuje skontaktować się osobiście z wychowawcą, 
nauczycielem przedmiotu lub dyrekcją szkoły, powinien taki fakt uzgodnić wcześniej 
telefonicznie. Podczas wizyty w szkole rodzic zobowiązany jest do przestrzegania 
reżimu sanitarnego. 

6. Opiekunowie przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i 
innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki (ograniczenie to nie 
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 
niepełnosprawnościami). 

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk 
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i 
ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. 

8. Rodzic/opiekun prawny dziecka klas 0 – III po przebraniu dziecka w szatni – nie 
wchodzi dalej na teren szkoły. Dziecko samodzielnie udaje się do swojej sali lekcyjnej. 
Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są 
zobowiązani do zachowania dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 
odbierania telefonów od dyrektora i wychowawców. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z „Procedurami 
bezpieczeństwa  w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej” dostępnymi na stronie internetowej 
szkoły czy przesłanym poprzez dziennik elektroniczny. 
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IV. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19. 

2. 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. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności należy umieścić 
ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomić rodziców 
(opiekunów prawnych) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

4. Izolatorium zapewnia  min. 2 m odległości od innych osób. Pomieszczenie jest 
wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do 
pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie. 

5. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie 
objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez 
personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.  

6. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 
ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, 
pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 

7. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel 
sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, 
dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się 
i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 
z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

8. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących 
objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

10. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 
V. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

1. Dyrektor, za zgodą Organu Prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 
właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia 
na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być 
zagrożone zdrowie uczniów. 

2. Zgoda i opinia mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść 
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zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w 
inny sposób. 

3. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, klasy, etapu edukacyjnego 
lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Ograniczenie 
wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub 
poszczególne zajęcia. 

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, zostaną usunięte lub będzie uniemożliwiony do nich dostęp. 
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą 
czyszczone lub dezynfekowane.  

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem 
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach.  

6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły 
zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii 
Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy 
Starzeńskiej”. 

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 


