
 

Ogólna procedura bezpieczeństwa 

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

podczas organizacji  zajęć w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Rudzie 

 

 

 

 
CEL PROCEDURY 

1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Bezpieczeństwo 

dzieci i pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami chorymi.  
 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

1. Przedmiotem procedury jest: 

a) określenie zasad profilaktyki  zarażenia koronawirusem na terenie szkoły 

b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów) 

2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców i opiekunów 

prawnych uczniów placówki. 
 

 

 

 

 

 
 

§1. 

ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP 

 

1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą uczestniczyć 

osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 

koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

3. Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  

4. Uniemożliwia się stykanie grup m.in. poprzez przeprowadzanie zajęć w oddzielnych salach oraz różne 

godziny zabaw na placu przyszkolnym . 

5. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2 m2 na jednego 

uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. 

6. W sali, w której przebywają uczniowie usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. W przypadku korzystania z przedmiotów i sprzętów potrzebnych  

do przeprowadzenia zajęć należy je czyścić i dezynfekować. 

7. Zakazuje się przynoszenia z domu do szkoły zabawek oraz innych przedmiotów. 

8. Sala wietrzona jest co godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby, w przypadku obecności 

dzieci (poprzez uchylenie okien). 



9. Uczniowie szkoły i przedszkola przyprowadzani/odbierani są przez osoby zdrowe. 

10. Po uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka, pomiar taki będzie wykonywany 

dziecku  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Termometr po użyciu 

podlega dezynfekcji. 

11. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk, z informacją o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk. 

12. Rodzic oddaje dziecko pod opiekę nauczycielowi przy wejściu do szkoły, tylko w uzasadnionych 

przypadkach kontaktuje się z nauczycielem osobiście z zachowaniem procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w placówce. 

13. Kontakt odbywa się w formie e-mail lub telefonicznej. 

14. Po wejściu do szkoły dzieci myją ręce. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować 

je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

15. Zabawy organizowane na placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny (regularna dezynfekcja lub 

czyszczenie z użyciem detergentu urządzeń.  

16. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecka niezwłocznie należy powiadomić 

rodziców w celu pilnego odebrania dziecka. 

17. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie – sala 31-izolatorium, w celu odizolowania dziecka 

w przypadku przejawiania niepokojących objawów, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, 

płyn do dezynfekcji) 

18. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

19. Szkoła wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoho lu (minimum 60%). 

W kuchni i stołówce stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów w gastronomii. 

20. Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, ewentualnie 

przyłbice. 

21. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, 

odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego - dodatkowo wprowadza się zasady 

szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. 

 

§2. 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

1. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 

zakaźną. 

2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać w domu oraz 

zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - 

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

999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem. 

3. Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły dezynfekuje ręce. 

4. Jeżeli odległość między nauczycielem/pracownikiem a uczniem jest mniejsza niż 1,5 m zobowiązany 

jest założyć maseczkę lub przyłbicę. 

5. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do 

zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego min. 1,5 m. 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia : 

1. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii - w formie 

pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, 

2. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust, 

3. realizują program zajęć dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu z rówieśnikiem,  

4. zawiadamiają dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka. 

 

Personel obsługi : 

1. usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

2. wietrzy sale, co najmniej raz na godzinę, 



3. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, 

4. dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne, 

5. dezynfekuje urządzenia sanitarne, 

6. wyprowadza dziecko, u którego podczas pobytu w szkole zaistnieją objawy wskazujące na zakażenie 

koronawirusem do wyznaczonego pomieszczenia, zakłada maskę oraz rękawiczki. 

 

Pracownicy kuchni: 

1. nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi; podczas pracy 

pozostają w strefie kuchennej. 

2. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego 

żywienia. 

3. bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej, np. z magazynu - odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji rąk. 

4. zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

5. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza 

kuchennego, zmywalni, obieralni, szatni. 

6. wstęp do magazynów żywieniowych mają wyłącznie pracownicy kuchni. 

7. dbają o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców – dostawca nie wchodzi na teren 

szkoły. 

 

§3. 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW 

 

1. Zapoznanie się z procedurami pracy szkoły w okresie pandemii koronawirusa  

2. Rodzic decydujący się na udział dziecka w zajęciach w Szkole w okresie epidemii jest zobowiązany wypełnić oraz 

złożyć formularz wraz z oświadczeniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury . 

3. Przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są 

istotne przed przyprowadzeniem dziecka do oddziału. 

4. Nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

5. Zapewnienie dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. 

6. Przyprowadzenie do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

7. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem.   

8. Brak podawania ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Regularne przypominanie dziecku o procedurach szkolnych i obostrzeniach sanitarnych. 

10. Nie pozwalanie dzieciom na przynoszenie do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek, itp. (względy 

sanitarne). 

11. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

12. Informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego. 

13. Niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje 

taka konieczność. 

 

§4. 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte  

w godz. 7.00 – 16.30. 

2. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń GIS, gdzie minimalna powierzchnia 

na jedną osobę wynosi 2 m2. 

3. Odległość pomiędzy dziećmi wynosi 1,5 m 

4. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje w 

wydzielonej przy wejściu do szkoły i oddziału przedszkolnego strefie). 

5. Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko do drzwi wejściowych. 



6. Dzieci do oddziałów są przyprowadzane w ustalonych godzinach, do oddziału przedszkolnego nie 

później niż do godz. 9.00. 

7. Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły (między pracownikiem a rodzicem musi być 

zachowana odległość co najmniej 1,5 metra z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka). 

8. Uczeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie, w przypadku braku możliwości 

dezynfekcji -  umycia rąk wodą z mydłem 

9. Rodzic odbierający dziecko oczekuje w wydzielonej strefie a pracownik szkoły informuje wychowawcę 

o przybyciu rodzica. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola telefonicznie 

informuje wychowawcę o przybyciu. Wychowawca organizuje odprowadzenie dziecka do Rodzica (ew. 

szatni). 

10. Uczniowie klas 0-7 opuszczają szkołę po dokonaniu dezynfekcji dłoni z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

11. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z terenu przyszkolnego. 

 

§5. 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ŚWIETLICY  

 
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze 

świetlicy szkolnej. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem wszelkich wytycznych ( 2 m2 na 

osobę, dystans społeczny itd.,)  

3.  W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.  

 

4. Z racji wytycznych, iż 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 Rodzic zgłasza 

fakt odbioru dziecka dyżurującemu pracownikowi.  

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 

1,5 m.  

6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

7.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do 

szkoły.  

8. W szkole funkcjonuje procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami ucznia. Jeżeli 

dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu(sala 31) z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

9. W przypadku niepokojących objawów u dziecka – Wychowawca może poprosić o sprawdzenie 

temperatury dziecku.  

 

§6.  

PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU 

PLACÓWKI  

 
1.  Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną.  

2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi.  

3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych – sala 31 – izolatorium. 

4. Pracownicy/obsługa w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do 

pracy, powinni 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.  



5. Zaleca się bieżące śledzenie 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. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Powiadomić 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń.  

7. 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.).  

 

 

 

§7.  

PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA W 

PLACÓWCE 

 
1.  Rodzice przyprowadzają do szkoły TYLKO DZIECI ZDROWE. W przypadku stwierdzenia u dziecka 

alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia 

stwierdzającego alergię powodującą takie objawy(zał 1).  

2. W stanach infekcji, dziecko nie może uczęszczać do szkoły do czasu całkowitego wyleczenia.  

3. Gdy dziecko przejawia niepokojące objawy mogące świadczyć o rozwijającej się chorobie, nauczyciel 

zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, prosi rodziców o odebranie chorego dziecka.  

4. Dziecko z niepokojącymi objawami chorobowymi jest odprowadzane przez nauczyciela z którym ma 

zajęcia do odrębnego  pomieszczenia – sala 31- izolatorium, oraz zapewnia mu opiekę. Niezwłocznie 

powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.  

 

 

 

§8. 

HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW 
 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z terenu przyszkolnego i po skorzystaniu z toalety. 

2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręcze, 

klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

4. Przedmioty używane przez dzieci (kredki, nożyczki, itp.) spryskać co najmniej raz dziennie płynem do 

dezynfekcji. 
 

 

 

 
 

§9. 

ZASADY  BEZPIECZNEGO  WYDAWANIA  POSIŁKÓW 

 
 

1. Organizacja żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się 
do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz dodatkowo wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym 



zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy, a w przypadku braku takiej możliwości przestrzegania 

stosowania środków ochrony osobistej, częstego odkażania dłoni oraz szczególnie drobiazgowego utrzymania 

wysokiej higieny powierzchni, sprzętów i dezynfekcji stanowisk pracy. 

2. Posiłki są wydawane w pomieszczeniu wydawania posiłków,  personel obsługowy  wydaje posiłki  dzieciom- 

ustawiając je wcześniej na określonych miejscach 

3. W zależności od liczby dzieci posiłki wydawane są zmianowo. Po każdej zmianie woźna dezynfekuje blaty 

stolików i krzesła. 
 
 
 

§10. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.  

2. Wszystkie procedury są dostępne na stronie szkoły   

3. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.  

 


