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Podstawa prawna: 

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

zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). 

 

2. Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U.       

z 2020 r. poz. 910), w zw. Z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.               

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.          

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                   

i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.). 

 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem 

SARS-COV-2. 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 493 ze zm.). 

 

6. Na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół         

i placówek obowiązujących od 1 września 2021 r. 
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Postanowienia ogólne: 

1. Rodzic świadomie decyduje się na przysłanie dziecka do szkoły,  

jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie, w którym wyraża zgodę na udział dziecka 

w zajęciach lekcyjnych w szkole/placówce podczas pandemii (załącznik nr 1). 

2. W placówce mogą przebywać osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

wywołanej koronawirusem oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej.             

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, uczniowie i pracownicy placówki 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym. W razie pogorszenia stanu zdrowia –

zadzwonić pod nr 997 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji dłoni 

zgodnie z wywieszoną instrukcją, nawet wtedy, gdy mają na nich rękawiczki. Powinni 

mieć również zakryte nos i usta, a także nie przekraczać obowiązujących stref 

przebywania. 

5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

Niniejsze procedury mają: 

1. Chronić zdrowie i życia wszystkich pracowników szkoły, uczniów, ich rodziców 

/prawnych opiekunów. 

2.  Zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa (SARS-CoV-2) w szkole. 

3. Określić obowiązki dyrektora, nauczycieli, personelu szkoły, uczniów oraz 

rodziców/prawnych opiekunów. 
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Praca szkoły w okresie pandemii COVID-19 – tryb pełny stacjonarny 

1. Szkoła będzie czynna od 7.30 do 16.15. 

2. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę 

zakaźną (temperatura powyżej 38°C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata węchu czy smaku i inne nietypowe objawy). 

3. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą dwoma wejściami z zachowaniem dystansu 

społecznego i korzystają z szatni według ustalonych zasad: 

 

Lp. Wejście do szkoły Oddział Miejsce szatni 

1. Boczne (przy dyżurce obsługi) Oddział Przedszkolny przy sali nr 6 

2. Główne wejście Punkt Przedszkolny 

 

przy sali nr 15 

3. Boczne (przy dyżurce obsługi) Klasa I przy sali nr 6 

4. Boczne (przy dyżurce obsługi) Klasa II przy sali nr 6 

5. Boczne (przy dyżurce obsługi) Klasa III przy sali nr 6 

6. Główne wejście Klasa IV Dolny korytarz 

7. Główne wejście Klasa V Dolny korytarz 

8. Główne wejście Klasa VI Dolny korytarz 

9. Główne wejście Klasa VII Dolny korytarz 

10. Główne wejście Klasa VIII Dolny korytarz 

 

4. Rodzic/Opiekun dziecka Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz 

uczniów klas I-III odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do środka. 

Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do 

pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci i ich rodziców, wynoszący 

min.1,5 metra. 

5. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci do szkoły przez osoby chore lub przebywające 

na kwarantannie. 

6. Dzieci Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III            

z przedsionka korytarza są odbierane przez pracowników obsługi i kierowane do szatni.  

7. Po skończonych zajęciach odprowadzane są do szatni przez nauczycieli, z którymi mieli 

zajęcia. 
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8. W przypadku odbywania przez dziecko przedszkolne okresu adaptacyjnego, rodzic     

(tylko 1 opiekun z dzieckiem) za zgodą dyrektora placówki może przebywać na jej 

terenie z zachowaniem obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym (dystans, dezynfekcja, maseczka,). Opiekunowie przebywający z dziećmi 

na terenie placówki zachowują dystans 1,5 m od kolejnego opiekuna oraz pracowników 

szkoły. 

9. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi w oddziałach bądź grupach klasowych 

obowiązujących w bieżącym roku szkolnym (nie stosuje się podziału na grupy).      

Wyjątek stanowi podział na grupy podczas zajęć z języka obcego, informatyki                    

i wychowania fizycznego. 

10. W miejscach widocznych rozmieszczone są instrukcje wskazujące sposoby 

postępowania: mycie rąk, użycie płynu dezynfekcyjnego, nakładanie maseczek, 

nakładanie rękawic (załączniki nr 3, 4, 5, 6). 

11. Na drzwiach wejściowych umieszczono numery alarmowe oraz numer telefonu do 

właściwej stacji epidemiologicznej (załącznik nr 7). 

 

Procedura przyjmowania interesantów: 

1. W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia 

liczby osób z zewnątrz na terenie szkoły – osoba z zewnątrz może wejść do szkoły,     

jeżeli wcześniej umówiła się z dyrektorem lub innym pracownikiem telefonicznie lub za 

pomocą dziennika elektronicznego. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W szkole nie 

można czekać, nie ma poczekalni. 

2. Osoba z zewnątrz nie wchodzi do budynku, czeka na pracownika szkoły, może zadzwonić 

dzwonkiem zainstalowanym na bramie wejściowej. 

3. Pracownik szkoły zabezpieczony w środki ochrony osobistej, sprawdzi uprawnienia 

wejścia – kontaktuje się z dyrektorem, pracownikami sekretariatu, następnie wpuszcza      

tę osobę do szkoły. 

4. Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma 

założoną maskę zakrywającą nos i usta. 

5. Pracownik szkoły prowadzi rejestr osób wchodzących do budynku (załącznik nr 8). 

Zapisuje godzinę wejścia, imię, nazwisko oraz kontakt osoby wchodzącej w razie 

konieczności poinformowania o zarażeniu w szkole. 
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6. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych  (załącznik nr 9). 

 

OBOWIĄZKI   DYREKTORA  PLACÓWKI 

Dyrektor: 

1.  Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce       

do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii korona wirusa. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków       

do dezynfekcji. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Organizuje spotkania z rodzicami, promujące szczepienia wśród dzieci od 12 roku życia. 

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika. Wyposaża w/w pomieszczenie w zestaw ochronny. 

6. Dopilnowuje, aby przy wejściach do szkoły umieszczono dozowniki z płynem              

do dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz 

instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – 

instrukcje do dezynfekcji rąk. 

 

OBOWIĄZKI   NAUCZYCIELI 

Nauczyciele zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie uczniów. 

2. Informowania dyrektora oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania. 

3. Przekazywania uczniom informacji w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz 

przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 

4. Prowadzenia zajęć wśród uczniów informujących o ochronnej roli szczepień przed 

zachorowaniem na COVID-19. 
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5.  Wyjaśniania, przypominania zasad obowiązujących w szkole i konieczności ich 

stosowania m.in.: 

a) dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły; 

b) częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się                     

w łazienkach; 

c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny; 

d) noszenie maseczki w przestrzeni wspólnej (korytarze); 

6. Ograniczania aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

7. Dbania o higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta       

i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić do kosza        

i umyć ręce). 

8. Zdezynfekowania powierzchni dotykowej biurka, a w miarę możliwości ograniczenia 

przemieszczania się  pomiędzy ławkami uczniów. 

9. Wietrzenia sal, w których realizowane są zajęcia przynajmniej raz na godzinę lekcyjną,         

        w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Zachowania podczas zajęć (w miarę możliwości) odległość między biurkiem a ławkami    

        uczniów, co najmniej 1,5 metra lub pozostawienia wolnej ławki w sąsiedztwie biurka.  

11. Ograniczania przemieszczania się pomiędzy ławkami uczniów w trakcie zajęć. 

12. Zaplanowania zajęć wychowania fizycznego i sportowych w taki sposób, aby był 

zachowany dystans społeczny, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

13. Organizowania wyjścia grupy ze szkoły tak, aby uniknąć większych skupisk na  

        schodach i przy głównym wyjściu ze szkoły. 

14. Dopilnowania, aby uczniowie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucali   

       do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy, znajdujących się w łazienkach   

       (na koszach znajduje się napis ,,Zużyte maseczki, rękawiczki”). 
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15. Bieżącego śledzenia informacji Głównego i Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 

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

https://www.gov.pl/web/koronawirusa obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

OBOWIĄZKI   UCZNIÓW 

 

Uczniowie zobowiązani są do: 

 

1. Stosowania środków ochrony osobistej (maseczka) na terenie szkoły, z wyjątkiem sal,   

w których odbywają się zajęcia. 

2. W miarę możliwości przestrzegania dystansu społecznego. 

3. Stosowania się do zaleceń personelu szkolnego i przestrzegania reżimu sanitarno – 

epidemiologicznego. 

4. Niezabierania do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

5. Przynoszenia do szkoły na zajęcia własnych przyborów do pisania oraz podręczników, 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Zachowania higieny dróg oddechowych (zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust            

i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie wyrzucenia do kosza                           

i umycia/zdezynfekowania rąk) oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust rękoma. 

7. Wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy, znajdujących się w łazienkach (na koszach 

znajduje się napis ,,Zużyte maseczki, rękawiczki”). 

8. Przed wejściem do sal lekcyjnych, w których spożywane są obiady, umycia rąk wodą      

z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach oraz zachowania dystansu 

społecznego w stosunku do pracownika wydającego posiłek oraz innego ucznia. 
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OBOWIĄZKI  RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Rodzice zobowiązani są do: 

1. Zapoznania z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego      

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Podpisania właściwego oświadczenia dotyczącego zgody na pomiar temperatury ciała 

dziecka w pierwszym tygodniu zajęć i wręczenia wychowawcy w pierwszych 

tygodniach (załącznik nr 2).  

3. Przyprowadzania do szkoły tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych oraz 

dziecko, które nie miało świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, osobą  

w izolacji oraz osobą przebywającą na kwarantannie. 

4. Zaopatrzenia dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz  

w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

5. Mierzenia temperatury dziecku, które czuje się gorzej (w przypadku stwierdzenia 

temperatury powyżej 38°C, dziecko pozostawiają w domu). 

6. Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, ust 

i nosa). 

7. Zwracania dzieciom uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania     

i kasłania (należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak 

najszybciej wyrzucić do kosza i umyć ręce). 

8. Podania aktualnego numeru telefonu i natychmiastowego odbierania telefonów 

 ze szkoły. 

9. Natychmiastowego powiadamiania dyrektora placówki o wystąpieniu zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 u dziecka lub któregoś członka jego rodziny, 

10. Odbierania ze szkoły dzieci o umówionej godzinie, najpóźniej o godz. 16.15. 

 

OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW  ADMINISTRACJI 

Pracownicy administracji zobowiązani są do: 

1. Stosowania środków ochrony osobistej (maski, przyłbice). 

2. Dbania o higienę i dezynfekcje rąk. 
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3. Dbania o higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta      

i nos zgiętym łokciem lub chusteczka, a następnie jak najszybciej wyrzucić do kosza          

i umyć ręce). 

4. Dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego (1,5 metra), przy 

uwzględnieniu potrzeb interesantów. 

5. Ograniczenia kontaktu z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum. 

6. Wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach (na koszach 

znajduje się napis ,,Zużyte maseczki, rękawiczki”). 

7. Bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach  https://gis.gov.pl// lub https://www.gov.pl/web/koronawirusa, 

 a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

OBOWIĄZKI  OBSŁUGI 

Obsługa zobowiązana jest do: 

1. Stosowania środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy) 

oraz instrukcji prawidłowego ich używania. 

2. Dbania o higienę rąk (mycie i dezynfekcja): 

a) przed wejściem na teren szkoły, 

b) przed i po kontakcie z dziećmi, 

c) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

d) przed obsługiwaniem posiłków, 

3. Dbania o higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta      

i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić do kosza          

i umyć ręce). 

4. Dbania o zachowanie dystansu społecznego z dziećmi, nauczycielami, rodzicami 

(przynajmniej 1,5 metra). 

5. Dbania o to, żeby osoby wchodzące na teren szkoły podały swoje dane do rejestru, 

dezynfekowały ręce oraz posiadały osłonę ust i nosa. 

6. Zapewnienia środków czystości (mydła, środków dezynfekujących). 

7. Bieżącego dezynfekowania łazienek i toalet. 
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8. Regularnego dezynfekowania powierzchni użytkowych i sprzętu wykorzystywanego do 

zajęć, w szczególności: 

       - regularne czyszczenie powierzchni wspólnych i dotykowych (klamek, poręczy,  

       stolików/ławek, krzeseł, biurek, klawiatur i myszek oraz włączników świateł, 

9. Regularnego wietrzenia pomieszczeń (przed zajęciami, w trakcie przerw śródlekcyjnych, 

po zajęciach). 

  10.  Ograniczenia kontaktów z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum. 

  11.  Systematycznego wypróżniania pojemników z zużytymi jednorazowymi środkami            

         ochrony osobistej. 

  12. Bieżącego śledzenia 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. 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW 

1. Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowaniem dystansu społecznego 

 1,5 m. 2. Posiłki wydawane są wg harmonogramu, w podzielonych grupach  

i w ustalonych salach  lekcyjnych:  

a) Uczniowie klas IV-VI – sala nr 106 

b)  Uczniowie klas VII-VIII – sala nr 109 

2. W salach mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków oraz osoby   

wydające obiady. 

3. Przed  spożyciem posiłku uczniowie myją ręce mydłem. 

4. Pracownik obsługi jest zobowiązany nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz       

rękawiczki ochronne podczas wydawania posiłków. 

5. Dzieci Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III  

podczas posiłków pozostają w swoich salach lekcyjnych pod stałą opieką  nauczyciela. 

6. Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej 

grupie spożywającej posiłek. 
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ZASADY  KORZYSTANIA  Z  SZATNI  SZKOLNEJ  

  

1. Korzystanie z szatni szkolnej odbywa się według zasad określonych w regulaminie 

szatni szkolnej oraz zasad określonych poniżej. 

2. Użytkownicy szatni szkolnej (uczniowie) zobowiązani są przestrzegać na jej terenie 

zasad bezpieczeństwa sanitarnego, tj. zaraz po przyjściu do szkoły zdjąć okrycie 

wierzchnie i  zmieniać obuwie w korytarzu szkolnym. 

3. Następnie uczniowie zostawiają odzież oraz obuwie w szatni w miejscu wyznaczonym 

dla klasy lub swojej osoby tylko wtedy, gdy zachowana jest zasada, że z szatni w tym 

samym momencie korzysta nie więcej niż dwie osoby. 

4. Uczniowie są zobowiązani stosować zasadę, że w szatni nie może przebywać więcej 

 niż dwie osoby w czasie odbioru swoich rzeczy z szatni, natomiast okrycie wierzchnie 

i obuwie zakładają w korytarzu szkolnym. 

5. Nauczyciel dyżurujący i pracownik obsługi zobowiązany jest dopilnować, aby w tym 

samym czasie w szatni nie przebywało więcej niż dwoje uczniów. 

6. Nauczyciel dyżurujący i pracownik obsługi są zobowiązany nosić osłonę nosa i ust, 

ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

7. Nauczyciel dyżurujący i pracownik obsługi zobowiązani są zachować bezpieczną 

odległość od uczniów (1,5 m). 

8. Nauczyciel dyżurujący i pracownik obsługi powinien zapewnić, w miarę możliwości, 

częste wietrzenie pomieszczeń szatni (co najmniej raz na godzinę). 

9. Rodzic (opiekun prawny) w szczególnych przypadkach odprowadzający dziecko do 

szatni w tzw. części wspólnej szkoły zobowiązany jest przestrzegać przyjętych zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego, czyli stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn 

dezynfekujący, zakładać indywidualną ochronę ust i nosa oraz zachować bezpieczny 

półtorametrowy dystans przestrzenny od innych osób. 
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PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  NA  WYPADEK  PODEJRZENIA 

WYSTĄPIENIA  OBJAWÓW  CHOROBY  COVID-19 

U ucznia: 

1. Nauczyciel przeprowadzający zajęcia w razie wystąpienia niepokojących objawów        

u ucznia może przeprowadzić badanie temperatury ciała przy pomocy bezdotykowego 

termometru znajdującego się w wyznaczonych pomieszczeniach: 

 Punkt Przedszkolny i Odział Przedszkolny – sala 15; 

 Klasy I-III – sala 202; 

 Klasy IV-VIII – sekretariat szkoły. 

       Termometr podlega dezynfekcji po każdym użyciu. 

2. W razie wystąpienia u ucznia takich objawów, jak: kaszel, duszności,  gorączka ciała 

powyżej 38°C, wychowawca/nauczyciel kontaktuje się z rodzicami/prawnymi 

opiekunami, w celu odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

3. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu – 

izolatorium (sala nr 200), zapewniając 2 m odległości od innych osób.  Pomieszczenie 

jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do niego 

mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie.  

4. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego ucznia 

należy się upewnić, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami 

szkoły lub osobami trzecimi przebywającymi na terenie szkoły. 

5. Po każdym użyciu, pomieszczenie jest starannie dezynfekowane. Dyrektor kontaktuje 

się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania 

decyzji do dalszego postępowania zgodnie z obowiązującą procedurą. 

 

U nauczyciela lub innego pracownika szkoły: 

1. Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa pracownika, u którego wystąpiły  

niepokojące objawy od wykonywanych czynności. 

2. Kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w nim oraz kontaktu                    

z lekarzem podstawowej opieki medycznej (uzyskanie porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności postępowania dla pracownika).W razie pogorszenia stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod 999 lub 112. 
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3. Jeżeli u pracownika potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a miał on kontakt     

z innymi pracownikami szkoły, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną.  

4. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał  pracownik podejrzany            

o zakażenie i przeprowadzić szczegółową dezynfekcję powierzchni dotykowych 

(klamek, poręczy) oraz przeprowadzić rutynowe sprzątanie. 

5. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole (określonych 

obszarach), w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

6. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się szczegółowo do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDURY 

1. Umieszczenie dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Umieszczenie dokumentu w sekretariacie, pokoju nauczycielskim i dyżurce obsługi. 

 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor szkoły z własnej 

inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej. 

2. Proponowane zmiany muszą być zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. 

 

 

 

 

 

 


