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Procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19                          

w Szkole Podstawowej w Zagorzynie 

obowiązujące od dnia 18  maja 2020 r. 

 I. Cel procedury:  

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19. 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem  COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz 

wszystkich pracowników szkoły. 

II. Zakres procedury: 

Niniejsze ustalenia dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i  pracowników  Szkoły 

Podstawowej w Zagorzynie w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19, 

zobowiązanych postępować zgodnie z przyjętymi kolejno procedurami : 

 Oddziały przedszkolne  

 Zajęcia rewalidacyjne 

 Klasy 1-3 

 Konsultacje uczniów z nauczycielami 

 Egzamin Ósmoklasisty 

 

III. Zasady ogólne: 

1. Ogranicza się do minimum poruszanie się osób  po budynku .  

2. Wydziela się  przestrzeń wspólną szkoły – przedsionek przy wejściu głównym do budynku 

szkoły. 

3. W strefie bezpieczeństwa może przebywać 1 osoba w tym samym czasie, pozostałe osoby 

oczekują na zewnątrz, stojąc w odległości 2 m od siebie. 

4.  Kontakt osobisty osoby obcej w sekretariacie jest możliwy jedynie w niezbędnej sytuacji, 

po uprzednim umówieniu spotkania. 

5.  Każda osoba wchodząca  ma obowiązek: 

a. zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. 

b. zasłonić usta i nos. 

c. mieć założone rękawiczki. 

d. poddać się pomiarowi temperatury. Pomiar wykonywany jest termometrem 

bezdotykowym. 
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6. Pracowników zaopatruje się w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe                         

i przyłbice).  

7. Przy wejściach do jednostki umieszcza się dozowniki z płynem dezynfekującym ręce            

i  instrukcją jak prawidłowo dezynfekować ręce. 

8. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko odkaża ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg zamieszczonej instrukcji. 

9. W pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych umieszcza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk.  

10. Dyrektor zapoznaje pracowników z rekomendacjami postępowania na czas epidemii oraz 

przekazuje sposoby postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

11. Od 18 maja 2020r, za zgodą rodziców prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne dla dzieci                  

i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia,           

w tym odpowiednio w realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego 

rozwoju.  

12. Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole. 

13. Od 25 maja 2020r. rozpoczną się dobrowolne konsultacje dla uczniów klasy VIII,  z tych 

przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin  – konsultacje będą 

odbywały się w miarę możliwości indywidualnie lub maksymalnie w grupach 12–sto 

osobowych/ 1 nauczyciel, z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni społecznej, po 

wcześniejszym zadeklarowaniu przez ucznia  potrzeby uczestnictwa  w tych konsultacjach.  

14. Od 25 maja 2020r. zapewnia się wszystkim uczniom możliwość korzystania ze zbiorów 

biblioteki szkolnej. 

15. Od 01 czerwca 2020r.rozpoczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów ze wszystkich 

przedmiotów – konsultacje będą odbywały się w miarę możliwości indywidualnie lub 

maksymalnie w grupach 12 – sto osobowych/ 1 nauczyciel, z zachowaniem odpowiedniej 

przestrzeni społecznej, po wcześniejszym zadeklarowaniu potrzeby uczestnictwa w tych 

konsultacjach. 

16. Czas pracy świetlicy ustala się od godziny 7.00- 8.00 oraz 11.30 do 16.00.  

17. Po godzinie 8:00  wejście do szkoły będzie zamknięte.  

18. Ustala się harmonogram pracy nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

19. Gabinet pielęgniarki szkolnej będzie pomieszczeniem, w którym będą izolowane 

osoby/dzieci w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone 

jest w maseczki, płyn dezynfekujący. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby 

będzie odizolowane, a nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora. 

Rodzice o sytuacji są powiadamiani telefonicznie i odbierają dziecko. 

20. Pracownicy obsługi utrzymują w czystości pomieszczenia szkolne ze szczególnym 

uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek, powierzchni płaskich; w tym blatów stolików w salach krzeseł, wyłączników itp. 

oraz przeprowadzają codzienną dezynfekcję po zakończonym pobycie dzieci. 

21. Odbywa się monitorowanie czynności porządkowych według planu higieny. 
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IV.  Oddziały przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne i  klasy 1-3: 

1. Dzieci do szkoły przyjmowane są po zgłoszeniu dziecka  oraz złożeniu podpisanego 

przez rodzica/opiekuna oświadczenia. 

2. Rodzic/opiekun  może wchodzić z dzieckiem tylko do wyznaczonego miejsca 

placówki, którym jest mały korytarz w wejściu głównym. Przy wejściu głównym do szkoły 

dyżuruje nauczyciel, który pojedynczo odbiera dzieci i kieruje je do szatni oraz do 

pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia opiekuńcze. Po zajęciach dziecko jest 

przekazane rodzicowi/opiekunowi w ten sam sposób. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły są 

zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.  

4. Rodzice mają obowiązek przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m. in.  osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe). Rodzice i opiekunowie przyprowadzają / odbierają 

dziecko pojedynczo (1 rodzic/opiekun, 1 dziecko)  

5. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

oraz przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa 

osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać 

dziecka do szkoły.  

6. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym 

przed zajęciami oraz po zajęciach, jak również w przypadku podejrzenia choroby. 

Nauczyciel dyżurujący przy wejściu/wyjściu dokonuje pomiaru temperatury 

wchodzącemu/wychodzącemu dziecku. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby 

nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki oraz informuje rodzica               

o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.     

7. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje 

ograniczona do 12.  Podczas przerw uczniowie poszczególnych grup nie spotykają się.  

8. Podczas pobytu w szkole uczniowie spożywają  własny posiłek.  

9. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi w oddziale 

przedszkolnym odbywają się  w  godzinach   od 8.00 do 13.00 oraz świetlica do 

godz.16.00. 

10. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi  w  kl. I-III odbywają 

się  w  godzinach   od 7.00 do 11.30/ 12.30 oraz świetlica do godz.16.00.  

11. Podczas zajęć rewalidacyjnych dzieci przebywają w wyznaczonej sali dostosowanej 

do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Do pracy z uczniem przyporządkowani są 

nauczyciele przypisani do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć. Uczniowie, których 

rodzice nie wyrazili chęci realizowania programu rewalidacji na terenie szkoły, w dalszym 

ciągu wspomagani będą w pracy z dzieckiem w sposób zdalny. 

12. Znając zagrożenie jakie niesie ze sobą Covid –19 rodzic przyprowadza dziecko do 

placówki na własną odpowiedzialność 
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V.  Konsultacje uczniów z nauczycielami:  

1.  Uczniowie klas starszych przychodzą do szkoły na konsultacje po zadeklarowaniu 

udziału bezpośrednio u nauczyciela danego przedmiotu  oraz zapoznaniu się z przyjętymi 

procedurami postępowania w szkole  w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 .  

2.  Uczniowie uczestniczący w konsultacjach zobligowani są do przestrzegania procedur 

wymaganych w celu ochrony przed COVID – 19 dotyczące: przychodzenie/wychodzenia 

oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, uwzględniając odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki – min. 1,5m (1 uczeń – 1 stanowisko) podczas konsultacji.          

Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: dezynfekcji, myją ręce wodą z mydłem, 

nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania nosa i ust.           

W toaletach i na korytarzach znajdują się  instrukcje prawidłowego mycia rąk. 

3.  Przy wejściu głównym do szkoły dyżuruje pracownik, który pojedynczo wpuszcza 

uczniów i kieruje ich do pomieszczenia, w którym odbywają się konsultacje 

przedmiotowe, zgodnie z harmonogramem.  

4.. Uczniowie przemieszczający się po szkole  mają obowiązek przestrzegania wszelkich 

środków ostrożności (m. in.  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe). W sali, po 

zajęciu miejsca przez ucznia, używanie maseczki dobrowolne.  

5. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych. Jeżeli               

w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

uczniowi nie wolno przychodzić do szkoły.  

6. Nauczyciele odnotowują   uczestnictwo  ucznia w konsultacji, a uczeń podpisuje listę 

obecności.  

7. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów. Grupa uczniów przebywa                    

w wyznaczonej i stałej sali w danym dniu. Salę lekcyjną należy wietrzyć co najmniej raz 

na godzinę. Z sali usunięte zostaną wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji. 

 8. Uczniowie są wyposażeni w swoje przybory, nie pożyczają sobie podręczników            

i innych materiałów.  

        9. Pracownik szkoły na bieżąco dezynfekuje ławki, krzesła itp.  

       

VI. Świetlica:  

1. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. Grupa przebywa w wyznaczonej,  

stałej sali. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele w danym dniu. 

2. Z sali usunięte zostaną wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.  

3. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.  

4. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, a dziećmi, 

wynoszący min. 1,5 metra.  

5. Pracownik szkoły na bieżąco dezynfekuje zabawki i przybory używane przez dziecko.  
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6. Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem, a rodzicami używane będą 

telefony podane przez rodzica w dziennikach zajęć. 

7. Dopuszcza się wniesienie przez ucznia do szkoły plecaka z niezbędnymi przyborami 

szkolnymi oraz jedzenia i picia zaspakajającego niezbędne w czasie pobytu w szkole 

potrzeby żywienia. 

8. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi. 

9. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów          

(np. zabawek). 

10. Należy zwrócić uczniom szczególną uwagę na konieczność częstego mycia rąk przy 

użyciu mydła i wody – po wejściu na teren szkoły, przed i po posiłku, po powrocie z 

pobytu na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety oraz w innej uzasadnionej 

sytuacji. 

11. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych, dopuszcza się możliwość 

wyjścia grupy na teren szkolny: tereny zielone, boiska i plac zabaw. Należy ograniczyć 

aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

12. Sprzęt sportowy znajdujący się na boisku oraz sprzęty na placu zabaw, będą myte  z 

użyciem detergentu każdorazowo, przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w szkole 

przez osoby wyznaczone przez dyrektora.  

13. Wyjścia poza teren szkoły nie będą organizowane. 

 

VII.  Biblioteka szkolna:  

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przed wejściem do biblioteki. 

2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Wyznacza się strefy – wejście 1 – mała sala 104 zapewniające zachowanie 

odpowiednich odległości między użytkownikami, min. 2 m. 

4. Ustala się limit osób przebywających w bibliotece, maksymalnie 2 . 

5. Ogranicza się korzystanie z ksero, komputera, drukarki-do odwołania. 

6. Zaleca się częstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek itp. 

7. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.         

8. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat. 

9. Przyjęte książki zostaną odłożone na okres minimum 3 dni do pudła. 

VIII. Egzamin Ósmoklasisty: 

 A. Wytyczne dla uczniów, nauczycieli, pracowników oraz członków zespołów  

       nadzorujących 

1. Dyrektor szkoły zapoznaje zespół nadzorujący z zasadami bezpieczeństwa. 
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2. Wychowawca klasy informuje członków zespołu nadzorującego danej sali o 

uczniach, którzy chorują  na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą 

być kaszel, katar lub łzawienie, by tych objawów nie odebrali jako symptomy 

chorobowe. 

3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Zdający,  nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść  na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

a. zdający, 

b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy.  

c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

d. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości 

zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu 

przeprowadzania egzaminu. 

e. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

7. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie 

należy prowadzić zajęć edukacyjnych/opiekuńczych dla innych uczniów lub należy 

rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i 

zdezynfekowaniu pomieszczeń.  

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym  telefonów 

komórkowych, maskotek. 

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. 

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę 

z wodą. 

11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków 

zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, 

które  z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły 

przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

 

B. Wejście ucznia na egzamin: 

 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
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2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 

które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej.  

4. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos wtedy, gdy: 

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie, 

b. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte 

usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo 

stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 

mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić 

do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, 

jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami 

zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.  

a. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może 

zakrywać  

ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później  

niż do 29 maja 2020 r. 

b. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności 

organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, nanosi zmiany w SIOEO oraz powołuje nowy zespół 

nadzorujący.  

7. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane  

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 

ust i nosa za pomocą maseczki, powinni, kiedy jest to konieczne używać przyłbicy, 

która nie utrudnia oddychania. 

8. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu 

dyrektor ustala harmonogram wejść uczniów do szkoły, a wychowawca klasy 

zaznajamia z nim uczniów  i ich rodziców najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

egzaminu. 

 

9. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym 

również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

 

10.  Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący powinien poinformować zdających                      

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 
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b. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po 

zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

c. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania 

d. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 

11.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę 

z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem 

egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający 

nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

 

C. Środki bezpieczeństwa: 

 

1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację: 

a. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu 

b. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 

c. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

d. zawierającą numery telefonów do służb medycznych 

e. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z 

niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali 

egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej 

dezynfekcji rąk. 

4. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, 

pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz 

pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. 

5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. W 

roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie, 

należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy 

zapewnione pomiędzy zdającymi.  

6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać 

przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających 

oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego. 

7. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających. 

8. Każdy zdający swoje rzeczy osobiste zostawia w szatni. 

9. Codziennie po skończonym egzaminie należy dezynfekować powierzchnie 

dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, poręcze krzeseł, powierzchnie 
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płaskie (krzesła, blaty stołów, podłogi). Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet 

i szatni. 

10. Dezynfekować należy odtwarzacze płyt CD  zarówno przed egzaminem z języków 

obcych jak i po. 

11. W przypadku stwierdzenia u zdającego lub pracownika szkoły objawów 

chorobowych należy go odizolować w wyznaczonym do tego pomieszczeniu 

(gabinet pielęgniarki). 

 

IX. Postępowanie na wypadek  podejrzenia zakażeniem COVID – 19:  

      Uczeń:  

1. Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.  

2. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,  nie 

powinni przychodzić do szkoły, ale powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.  

3. W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie pobytu w szkole niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie dyrektora szkoły i odizolować go od dzieci zdrowych. Wstrzymane zostaje 

przyjmowanie kolejnych dzieci. 

4. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie służące do odizolowania 

dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone 

w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko              

z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów 

prawnych,  którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej 

odebrać dziecko ze szkoły.  

5. Dyrektor lub wskazana osoba kontaktuje się niezwłocznie z rodzicem/ opiekunem 

dziecka, zgłasza ten fakt do  stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosują się  ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji.  

7. W przypadku podejrzenia zarażenia się dziecka konorowirusem należy odizolować 

teren szkoły oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności 

zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologicznej.  Myte 

i dezynfekowane są również obszary, w których poruszał się zakażony. 

Pracownicy: 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem na teren szkoły pracownik 

obsługi mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym.  

2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia lub           

z istotnymi problemami zdrowotnymi.  
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3. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

nie przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły oraz 

skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły objawów chorobowych sugerujących 

zakażenie koronawirusem, ten niezwłocznie informuje dyrektora i zostaje odsunięty od 

pracy. Dyrektor lub wskazana osoba powiadamia właściwą stacją sanitarno – 

epidemiologiczną i stosują się do wydawanych zaleceń i instrukcji. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy odizolować oraz poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.  

6. Pracownicy szkoły są zobowiązani do ścisłego stosowania się do wydawanych 

instrukcji i poleceń pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznej.  

 

    Zasady ogólne, w przypadku stwierdzenia zagrożenia:  

1. W przypadku wystąpienia w placówce podejrzenia zakażenia COVID – 19 dyrektor 

lub wyznaczona osoba sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie 

przebywała w tych samych częściach obiektu. 

2. Możliwość wdrożenia dodatkowych procedur zgodnie z zaleceniami państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego.   

3. Dyrektor powiadamia organ prowadzący o zagrożeniu epidemiologicznym  

4. Numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu  

jest umieszczony w  na drzwiach wejściowych . 

 X. Postanowienia końcowe: 

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznane z nią pracowników oraz 

rodziców jest dyrektor szkoły.  

2. Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń 

oraz  na stronie internetowej szkoły. 

3. Pracownik wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie pandemii odpowiedzialny 

jest za przestrzeganie zasad zgodnie z niniejszą procedurą.  

 

4. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem  podpisania przez dyrektora 

szkoły. 

 

  



11 
 

 

 

 


