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PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W POLSKWOLI 

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1 

Cel procedury 
  

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców 

oraz dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć 

organizowanych przez Zespół Oświatowy w Polskowoli od 1 września 2020 r. 

 

§ 2 

Podstawa prawna 

- 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.), 

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 

ze zm.), 

-  Ustawa 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 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie 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. 872), 

- Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r. 

 

§ 3 

 

1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególności 

działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. 

3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa 

w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego 

z zakażeniem. 

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/. 

5. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na 

obszarze powiatu radzyńskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do 

„obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe 

ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z 

obowiązującym Rozporządzeniem. 

  

 

http://www.gov.pl/web/koronawirus/
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ROZDZIAŁ 2 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 1 

 

1.   Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. 

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. 

  

§ 2 

 

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły 

 

1. Dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolnego mogą być przyprowadzane i odbierane ze 

szkoły tylko przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

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

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. W Szkole wyznacza się określoną strefę, w której mogą przebywać rodzice 

przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując 

następujące zasady: 

1. rodzic z dzieckiem/dziećmi 

2. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m; 

3. zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m; 

4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli  

4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem 

zajęć. 

5. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły. 

 6. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek 

dezynfekcji rąk. 

7. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych 

zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, 

korytarze, stołówka szkolna. 

8. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego 

dystansu. 

§3 

 

1. Każda klasa posiada wyznaczoną salę, w której będą odbywały się lekcje z wyjątkiem 

chemii, fizyki, wychowania fizycznego oraz zajęć informatycznych. 

2. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem 

nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny. 

3. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć 

co najmniej raz na godzinę i w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

  

§ 4 

 

1. Nauczyciel przedszkola i oddziału przedszkolnego umożliwia dzieciom zajęcia na placu 

zabaw, boisku szkolnym oraz zapewnia pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 
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2. Sale, w których prowadzone są zajęcia przedszkolne  należy wietrzyć co najmniej raz na 

godzinę i w czasie wyjścia, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

3. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, według potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż co 45 min. 

4. Dzieci przedszkolne korzystają z toalet tylko pod opieką pracownika obsługi, który 

dopilnuje, by dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych. 

  

§ 5 

 

1. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana: 

a) do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do 

szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych; 

b) do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica); 

c) do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz 

przestrzegania zasad przebywania w nich. 

2. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami 

chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, 

kaszel.  

3. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub 

pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku 

temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi. 

 

§ 6 

Sala gimnastyczna 

 

1.  W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami. 

2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego ogranicza się prowadzenie ćwiczeń, gier 

i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu. 

3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z Sali 

gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich. 

4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także 

podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu 

zajęć. 

5. Wychowawca oraz nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego 

informują uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej. 

  

§ 7 

Szatnia 

 

1. Szkoła dysponuje szatnią, w której  każda klasa ma wyznaczone miejsce. 

2. W czasie przerw między lekcjami jest całkowity zakaz przebywania na terenie szatni. 

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania 

z szatni szkolnej. 

 

§ 8 

Zajęcia świetlicowe 

 

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

korzystania ze świetlicy szkolnej. 
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2. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dydaktycznych. 

4. Podczas przebywania w sali zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do 

zachowania dystansu. 

5. Świetlicę należy wietrzyć przed /w trakcie/po każdych zajęciach 

6. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę i nauczyciela 

świetlicy o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej. 

 

§ 9 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 

1. W związku z funkcjonowaniem biblioteki w sali lekcyjnej, uczniowie i nauczyciele zgłaszają 

zapotrzebowanie na książki i lektury bibliotekarzowi. Bibliotekarz dostarcza je 

zainteresowanym osobom. 

2. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę i nauczyciela 

biblioteki o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej. 

  

§10 

Boisko szkolne 

 

1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu pomiędzy nimi. 

2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych tylko i wyłącznie dla 

uczniów podczas trwania zajęć szkolnych. 

3. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających 

zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy. 

4. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne 

bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących 

się na boisku urządzeń. 

5. Na boisku mogą przebywać uczniowie przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

6. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony(w 

godzinach porannych)z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej 

możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku 

obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu. 

Boisko jest ogólnodostępne po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole. 

7. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają 

nauczyciele opiekujący się grupą uczniów. 

8. Uczniowie po powrocie z boiska zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina 

nauczyciel opiekujący się grupą. 

9. Uczniowie klas I- III oraz oddziału przedszkolnego po każdym powrocie z boiska myją ręce 

pod nadzorem nauczyciela. 

10. Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych z 

działalnością Szkoły. 
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§ 11 

Organizacja spotkań oraz narad 

 

1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz 

rodzicami. 

2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych 

przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m). 

3. Jeżeli jest to możliwe zebrania Rady Pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny, 

tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 1 

 

1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem 

zajęć. 

2. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny: 

- częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety); 

- ochrona podczas kichania i kaszlu; 

-unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

-uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 

-uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

- uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

§ 2 

 

1. Rodzice dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolnego: 

1. zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

2. powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na 

terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci; 

3. zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli 

dziecku temperaturę; 

4. zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu); 

5. w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom. 

2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa 

i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać 

uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, 

osłabienie, bóle kostno-stawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem. 
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4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych 

dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. 

5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy za 

pomocą dziennika elektronicznego lub  kontaktu telefonicznego ( w nagłej sytuacji) w celu 

zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole. 

 

ROZDZIAŁ 5 

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

§ 1 

 

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

sugerujących infekcję dróg oddechowych 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. 

  

§ 2 
  

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji. 

2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem 

do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk 

wywieszonymi w szkole. 

3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania 

kontaktów z uczniami oraz nauczycielami. 

4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących 

infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki. 

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do zasad GIS. 

(w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych): 

6. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora Szkoły lub osobę go zastępującą 

o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, 

kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe). 

§ 3 

Pracownicy pedagogiczni 

 

1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez 

Dyrektora. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

- wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. 

Nauczyciel, w szczególności klas I - III oraz oddziału przedszkolnego zobowiązany jest 

przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku; 

- wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę; 

- zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem; 

- sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć; 
- dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny; 

- ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej; 

- przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w 

zachowaniu w czasie pobytu w szkole. 
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§ 4 

 

Pracownicy obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z 

indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa 

(rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni). 

 

ROZDZIAŁ 6 

Żywienie. Zasady organizacji stołówki szkolnej 
 

§ 1 

 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny  

3. Dzieci posiłki spożywają w stołówce według ustalonego harmonogramu. 

4. Posiłki będą wydawane zgodnie z wytycznymi GIS 

5. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię 

stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. 

6. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z 

żywienia w Szkole. 

7. W stołówce może przebywać tylko jedna grupa do 25 osób. 

8. Dzieci oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – III będą miały podane posiłki przez 

osobę do tego wyznaczoną. 

9. Uczniowie klas IV – VIII zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie 

oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w 

jednej kolejce. 

10. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce. 

 

Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością 

 

§ 2 

 

1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych 

praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania 

ekspozycji i transmisji chorób, do których należą: 

--Właściwa higiena rąk;  Higiena kasłania/kichania; Zasady bezpieczeństwa żywności; 

Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy 

chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel) 

2. Zobowiązuje się pracowników kuchni o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie 

obowiązujących zasad: zachowanie odległości stanowisk pracy (min. 1, 5 m) lub noszenie 

środków ochrony osobistej, utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego. 
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Dostawa i transport żywności 

 

§ 3 
 

1. Pracownicy odbierający produkty spożywcze od osób z zewnątrz zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne. 

2. Pracownik odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę na to, czy 

pojemniki transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania: 

- są czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji; 

zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem; 

  

ROZDZIAŁ 7 

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO 
 

§1 

 

1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie 

obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne. 

2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące  

i dezynfekujące niezbędne do wykonywania prac porządkowych. 

3. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

4. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 

parapety na korytarzach są regularnie dezynfekowane. 

5. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane  

w zamkniętych szafkach. 

6. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty 

i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

  

§ 2 

 

1. Procedura obowiązuje w Szkole od dnia 1 września 2020r. do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,  

w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIAWIRUSEM COVID- 19 

NA TERENIE ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W POLSKOWOLI 

 

 

§ 1 

Cel procedury 

 

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania pracowników, rodziców 

i uczniów oraz Dyrektora Szkoły na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 oraz 

na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem na terenie szkoły. 

  

§ 2 
  

1. Pracownicy Szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, 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. 

2. Szkoła na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępne na stronach www.gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych u 

uczniów lub pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

4. W Szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch 

ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

  

§ 3 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

 

Podejrzenie zakażenia 

1. W przypadku wystąpienia oznak chorobowych dziecko odprowadzone jest do szkolnego 

izolatorium gdzie przebywa pod opieką oczekując na przybycie rodzica. 

2. Jeżeli podczas zajęć w szkole wystąpią objawy chorobowe u dziecka, rodzic zostanie 

zawiadomiony telefonicznie, by niezwłocznie odebrać je ze szkoły. 

3. Rodzic jest zobowiązany odbierać telefony ze szkoły. Rekomendowany jest kontakt  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

4. W przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, szkoła kontaktuje się z SANEPID-em  

i podejmuje działania przez niego wskazane. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. 

6. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Po 

wystąpieniu objawów w pracy również zobowiązani są do takiego kontaktu. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą stosowane 

zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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§ 4. 
1. Procedura obowiązuje w Szkole od dnia 1 września 2020r. do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,  

w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania. 

   


