
 Szkoła Podstawowa Procedura 1
OCHRONY DZIECI ORAZ PERSONELU PRZED

ZAKAŻENIEM KORONOWIRUSEM SARS-CoV-2 
W   SZKOLE  PODSTAWOWEJ

Data wykonania:
18.05.2020 r.

Data zatwierdzenia:
20.05.2020 r.

Stron: 9

1. CEL PROCEDURY
1) Celem poniższej  procedury jest  ochrona dzieci  oraz pracowników Szkoły Podstawowej  im.

Bohaterów  Walk  nad  Wartą  Września  1939  Roku  w  Rzechcie  u  przed  zakażeniem
koronowirusem SARS-CoV-2.

2) Właściwe postępowanie zapobiegające zarażeniu koronawirusem.

2. STOSOWANIE
Procedura skierowana jest do wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad
Wartą Września 1939 Roku w Rzechcie oraz rodziców dzieci.

 3. INFORMACJE OGÓLNE                                                                                             
1)  Objawy  zakażenia  koronawirusem przypominają  te  w  przypadku  grypy  i  obejmują:  gorączkę,
kaszel oraz trudności z oddychaniem. Ponadto u zakażonych pojawiają się również bóle mięśni, ból
głowy, ból gardła, krwioplucie, a czasem biegunka. Objawy te zwykle pojawiają się między 2 a 14
dniem po zakażeniu.
2) Szkoła zapewnia dzieciom odpowiednie warunki sanitarne, opiekuńcze i edukacyjne w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19
3)  Na terenie szkoły zostają wprowadzone procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem  
i zwalczaniem COVID - 19                             
4)  Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice zostaną zapoznani z w/w procedurami i  zobowiązani do
ich ścisłego  przestrzegania.

4. ORGANIZACJA PRACY I OPIEKI W PLACÓWCE

ZADANIE NR 1: Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do szkoły .

A) Dzieci  klas  I-III,  których  rodzice  zdecydowali  o  ich  powrocie  do  szkół  
od dnia 25.05.2020 r.:

1) Szkoła  prowadzi  na  terenie  szkoły  działalność  opiekuńczo-wychowawczą
z  elementami  zajęć  dydaktycznych  (w miarę  możliwości)  dla  dzieci  przebywających  w
szkole.  
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2) Realizacja  podstawy  programowej  dla  wszystkich  uczniów odbywa  się  nadal
w formie zdalnej. Nauczyciele obowiązani są do przesyłania dzieciom, które wróciły do
szkoły materiały do zajęć na dotychczasowych zasadach obowiązujących podczas zdalnej
nauki.

 

A) Dzieci  klas VIII  od dnia 25.05.2020 r.  oraz z pozostałych klas od dnia 1.06.2020 r.  
uczestniczące w konsultacjach:

1)  W ramach konsultacji dla uczniów zaleca się bezpośredni  kontakt ucznia z nauczycielem
za poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (WhatsApps, Messanger)

2)  Konsultacja merytoryczna z dziećmi  odbywa się w czasie zgodnym z planem podanym
rodzicom uczniów. Kontaktując się z uczniem, gdy tego wymaga sytuacja, należy określić 
i podać do jego wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla niego.  

3) W  sytuacjach  wyjątkowych  uczeń  ma  możliwość  konsultacji  bezpośredniej

z nauczycielem na terenie szkoły:
a) Uczeń  lub  jego  rodzic  zgłasza  potrzebę  konsultacji  na  terenie  szkoły  dyrektorowi

szkoły.
b) Dyrektor szkoły ustala zasadność bezpośredniej konsultacji z nauczycielem i wyznacza

termin i miejsce na terenie szkoły przeprowadzenia konsultacji.
c) Konsultacje bezpośrednie z uczniem lub małą grupą uczniów odbywają się w terminach

ustalonych   z  nauczycielem  (załącznik)  i  obowiązkiem  zastosowania  zasad
bezpieczeństwa ujętymi w niniejszej procedurze.

A) Uczniowie klas VIII uczestniczących w egzaminie klas VIII:  
1) Na  egzamin  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa,  bez  objawów  chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną.
2) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów

komórkowych, maskotek.
3) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,

cyrkla itd.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
4) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
5) Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
6) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7)  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 zaję-
ciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej czło-
nek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w
celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
1,5-metrowego odstępu).
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8)  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egza-
minacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b) wychodzi do toalety

c)  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
1) Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku.

2)  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 zespo-
łu nadzorującego, wynosi 2 m.

3)   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.

ZADANIE NR 2: Przygotowanie szkoły przed przyjęciem dzieci.

1. Personel  opiekujący  się  dziećmi  i  pozostali  pracownicy  będą  wyposażeni  w  indywidualne
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z
długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

2. Szkoła jest wyposażona w termometr bezdotykowy.
3. Do szkoły zostaną zakupione środki dezynfekujące do rąk, detergenty do dezynfekcji sprzętu 

i mebli.
4. Z sal, w których przebywać będą dzieci zostaną usunięte niektóre przedmioty i sprzęty, których

nie można skutecznie prać i dezynfekować.
5. Sprzęt na placu zabaw, którego nie będzie można dezynfekować zostanie oznaczony taśmą  

i zabezpieczony przed używaniem.
6. W szkole  zostanie wyznaczone pomieszczenie,  w którym będzie można odizolować osobę  

w  przypadku  zdiagnozowania  objawów  chorobowych.  Będzie  to  sala  nr  10  na  parterze
budynku.

7. W pierwszym ciągu komunikacyjnym oraz w salach, w których będą się odbywały egzaminy
ósmoklasistów  zostanie  umieszczony  pojemnik  z  płynem  dezynfekującym  do  rąk  oraz
informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku.

8. W łatwo dostępnym  miejscu  w szkole  (tablica  dla  rodziców)  umieszczone zostaną  numery
telefonów  do:  organu  prowadzącego  szkołę,  kuratora  oświaty,  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej i służb medycznych.

9.  Ławki w sali egzaminacyjnej podczas egzaminu ósmoklasisty będą ustawione w taki sposób,
aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.  

ZADANIE NR 3: Przyjmowanie dzieci do szkoły
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1) Do  szkoły  może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko  zdrowe,  bez  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2) Dzieci do szkoły mogą być przyprowadzane/odbierane  tylko przez osoby zdrowe.
3) Jeżeli  dziecko  lub  rodzic/opiekun  prawny,  domownik  ma:  gorączkę,  kaszel,  trudności  

w oddychaniu lub jeżeli poddany jest kwarantannie – NIE może przychodzić do szkoły.
4) Każdego  dnia  dziecko  ma  mierzoną  temperaturę  przed  wejściem  i  w  razie  wystąpienia

niepokojących  objawów  chorobowych  sugerujących  chorobę  zakaźną  przez  wyznaczonego
pracownika. Dziecko z temperaturą powyżej 37 stopni Celsjusza będzie odsyłane do domu.

5) Bez  względu  na  przyczynę  objawów  choroby  tj.  katar,  kaszel,  podwyższona  temperatura,
zaczerwienione oczy, objawy grypy żołądkowej itp. dziecko nie będzie przyjmowane do szkoły.

6) Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.
7) Dziecko nie może przynosić do szkoły, ani z niego wynosić zbędnych przedmiotów.
8) Rodzice  oraz  pracownicy  szkoły  obowiązani  są  zdezynfekować  dłonie  przed  wejściem  do

szkoły, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.
9) Rodzice/opiekunowie  prawni  przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/ze  szkoły  mają

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

10)  Uczniowie  klas  VIII  oraz  ich  rodzice  zostaną  zapoznani  z  wytycznymi  dotyczącymi
bezpieczeństwa w czasie trwania egzaminów ósmoklasisty.

ZADANIE NR 4: Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w  szkole

1) W miarę  możliwości  poszczególne  grupy  nie  będą  miały ze  sobą  kontaktu (różne  godziny
przebywania grup na świeżym powietrzu)

2) Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami
będą odbywać się przy użyciu środków ochrony osobistej.

3) Wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie oraz drogą email: sp_rzechta@op.pl
4) Pracownicy szkoły zachowują  dystans społeczny między sobą, w każdej  przestrzeni  szkoły,

wynoszący min. 1,5 m.
5) Codziennie będzie dokonywany pomiar  temperatury ciała pracowników szkoły.  Temperatura

powyżej 37 stopni Celsjusza powoduje odsunięcie pracownika od świadczenia pracy.
6) Codziennie będą dezynfekowane pomieszczenia szkolne - ciągi komunikacyjne, powierzchnie

dotykowe, płaskie.
7) W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone będą instrukcje:

■ Jak skutecznie myć ręce?
■ Jak skutecznie dezynfekować ręce?
■ Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?
■ Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?
     8)  Prace porządkowe i dezynfekcyjne będą monitorowane.
 

ZADANIE NR 5: Organizacja pobytu dziecka w szkole
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1) Każda,  utworzona  w  szkole  grupa  dzieci  będzie  przebywać  głównie  w  wyznaczonej
i stałej sali.

2) Dziećmi w grupie zajmować się będą wychowawcy świetlicy lub inni wyznaczeni nauczyciele.

3) W szkole może przebywać w jednej grupie do 12 dzieci.  W uzasadnionych przypadkach za
zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci- nie więcej niż o 2.

4) W sali gimnastycznej lub boisku szkolnym, placu zabaw mogą przebywać dwie grupy uczniów.

5) Nauczyciel  organizuje  przerwy  dla  swojej  grupy,  w  interwałach  adekwatnych  do  potrzeb,
jednak nie rzadziej, niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

6) Szkoła  organizuje  zajęcia  świetlicowe  dla  uczniów,  których  rodzice  wcześniej  zgłosili  taką
potrzebę i w godzinach, jakie zgłosili.

7) W przypadku sali, w których dzieci będą przebywały będą regularnie wietrzone.
8) Pobyt  dzieci  w grupie  będzie  organizowany w sposób  umożliwiający  zachowanie  dystansu

między dziećmi.
9) Nauczyciele  wzmocnią  działania  edukacyjne  przypominając  dzieciom  zasady  higieny  –

prawidłowego korzystania z  sanitariatów, właściwego mycia  rąk,  prawidłowego zachowania
podczas kichania i kaszlu.

10) Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z
toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

11) Przybory  sportowe  wykorzystywane  do  zajęć  (piłki,  skakanki  itp)  oraz  podłogi  w  sali
gimnastycznej będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdym zajęciu.

12) Toalety będą czyszczone i dezynfekowane na bieżąco.
13) Sale będą sprzątane i dezynfekowane codziennie po wyjściu dzieci ze szkoły.
14) Wyjścia  na  plac  zabaw  czy  boisko  szkolne  będą  rotacyjne  z  możliwością  skorzystania  z

wyznaczonego sprzętu. Nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki.

5. PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW W PLACÓWCE

1) Personel  kuchenny nie  kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
2) Posiłki dzieci spożywają w salach, w których przebywają.
3) Przed każdym posiłkiem i po posiłku blaty stołów i krzesła są czyszczone.
4) Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z detergentem i wyparzane przez wyznaczone osoby.
5) Personel kuchenny korzysta z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów

(po przygotowaniu ostatniego posiłku) oraz opakowań produktów, utrzymuje wysoką higienę.
6) Posiłki do poszczególnych grup donoszone są przez wyznaczone osoby.
7) Posiłki  w szkole będą organizowane, gdy liczba dzieci  uczęszczających do szkoły wyniesie

min.20
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6. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1) Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się  
na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji.  Ważne  jest  przestrzeganie  czasu  niezbędnego  do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

2) Wszystkie środki do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.

3) Codzienne prace porządkowe są monitorowane ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekcji  powierzchni  dotykowych  klamek,
powierzchni  płaskich,  w  tym blatów w salach  i  w  pomieszczeniach  spożywania  posiłków,
klawiatury, włączników, itp.  

7. ZASADY POPRAWNEGO SPRZĄTANIA :

1) Sprzątać  należy  zawsze  na  mokro,  do  mycia  powierzchni  używać  ciepłej  wody

 i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta ).
2) Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, tj: ściany, parapety, kontakty,

kaloryfery, a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych                                    
tj.podłogi, itp.

3) Do sprzątania stosuje się mopy i ścierki wielokrotnego użytku które, w czasie sprzątania muszą
być często płukane. Należy również często wymieniać wodę z detergentem.

4) Dezynfekcję  przeprowadzamy  po  myciu  i  osuszeniu  powierzchni  środkami  zapewnionymi
przez pracodawcę.

5) Powierzchnie dezynfekowane zostawić do wyschnięcia, nie wycierać.
6) Sprzęt sprzątajacy po użyciu należy umyć i wysuszyć.
7) Zużyte rękawice i maseczki należy wrzucać do oddzielnego kosza.

WAŻNE!
Należy  zwrócić  uwagę  na  wzmożone  działania  w  zakresie  utrzymania  porządku  i  higieny  
w  szczególności: mycie  i  dezynfekcję  newralgicznych  miejsc  podwyższonego  zagrożenia
bakteriologicznego  i  wirusowego.  Są  to  miejsca  częstego  kontaktu  z  dłońmi  ludzkimi:  klamki
drzwiowe, futryny, dozowniki  płynów do mycia i  dezynfekcji   rąk,  krany, blaty biurek,  spłuczki,  
a także krzesła, słuchawki telefoniczne, itp.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                          
1) Procedura zostaje udostępniona pracownikom.
2) Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała:
 Specjalista ds. BHP-  Maja Brus
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 Dyrektor szkoły

AKCEPTUJĄ :
Przedstawiciel pracowników..............................................                    
                                                                                                                             Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1
ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam  zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała  dziecka  podczas  przyprowadzania  i  pobytu

mojego dziecka  w szkole.

Nazwisko i mię dziecka
Data Podpis  rodzica/opiekuna

prawnego

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że:

1. Znam  ryzyko  związane  z  przyprowadzeniem  dziecka  do  szkoły  w  czasie  trwania  stanu
epidemicznego związanego z COVID-19  i zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności za podjętą
decyzję o pozostawieniu dziecka w przedszkolu.

2. Zobowiązuję  się   przestrzegać  wytycznych  dotyczących  przebywania  dziecka  w  szkole,  w
czasie trwania stanu epidemicznego związanego z COVID-19

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  
w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780)

                                                                                …………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW DO SZYBKIEGO KONTAKTU

W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka prosimy o podanie
aktualnych  numerów  telefonów,  pod  którymi  są  Państwo  dostępni  w  czasie  pobytu  dziecka  
w  szkole

Nazwisko i mię dziecka
Numer telefonu rodzica/opiekuna
prawnego lub innej wyznaczonej
osoby do odbioru dziecka

Stopień pokrewieństwa

Załącznik nr 2



ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA PRACOWNIKA

Wyrażam  zgodę na pomiar temperatury ciała:

Nazwisko i mię

Załącznik nr 3
 



Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczenia

………………………., MIESIĄC………………………

DATA GODZINA MYCIE/DEZYNFEKCJA PODPIS


