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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
na terenie Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Kawalerii, 1 września 2021 

 
Oparte na wytycznych MEN, MZ i GIS dla podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących 

od 1 września 2021 r.  

Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie i pracownicy: 

-  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,  

-  których domownicy nie przebywają na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych, 

lub w izolacji.  

Obowiązek zapewnienia, że dziecko nie ma objawów chorobowych spoczywa na Rodzicach.  

Budynek szkoły jest codziennie sprzątany z użyciem środków dezynfekujących. Metalowe części 

placu zabaw, klamki, poręcze schodów, blaty stołów, krzesła, sanitariaty, powierzchnie dotykowe, 

a także wspólne przybory i przyrządy sportowe są dezynfekowane systematycznie.  

1) Ogólne zasady bezpieczeństwa 

 

1. Każda osoba, która wchodzi do budynku szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. 

2. Przy każdym wejściu, w każdej z sal lekcyjnych, przy szatni WF, w pokoju nauczycielskim, 

pokoju psychologa, w sekretariacie, gabinecie pielęgniarki, w jadalni oraz świetlicy są 

udostępnione płyny dezynfekujące rąk. 

3. Z sal usunięte zostały rzeczy trudne do dezynfekcji. Dzieci nie przynoszą z domu zabawek lub 

niepotrzebnych przedmiotów. 

4. Każda osoba przebywająca w budynku szkoły obowiązkowo nosi maseczkę. Podczas lekcji za 

zgodę nauczyciela/nauczycielki dzieci mogą zdejmować maseczkę.  Nauczyciele zakładają 

maseczkę kiedy podchodzą do uczniów. Na zajęciach pozalekcyjnych, na których uczęszczają 

dzieci z różnych klas maseczki są obowiązkowe. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe przy 

zajęciach sportowych ani na dworze. 

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki. Szkoła posiada ich rezerwę na 

wypadek sytuacji awaryjnych.  

6. W szkole obecna jest pielęgniarka. 

7. W sytuacji kiedy u ucznia/pracownika będącego na terenie szkoły  zaobserwuje się niepokojące 

objawy lub pomiar wykaże podwyższoną temperaturę uczeń/ pracownik zostanie skierowany 

do izolatki.  

8. Szkoła wyznaczyła pomieszczenie do pełnienia funkcji izolatki. 

9. Rodzic podpisuje oświadczenie , że niezwłocznie odbierze swoje dziecko jeśli szkoła uzna, że 

jest chore,  oraz oświadczenie, że zapoznał się z dokumentami szkoły. 

10. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

rodzice przekazują szkole co najmniej dwa numery telefonu do szybkiego kontaktu; w razie 

zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

11. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

12. Jeżeli rodzic, dziecko, pracownik lub osoba, z którą mieszkają zostaje skierowana na 

kwarantannę lub izolację domową, lub ma pozytywny wynik badania w kierunku 

koronowirusa, informacja ta jest niezwłocznie zgłaszana do sekretariatu szkolnego (jeśli poza 

godzinami pracy sekretariatu na nr 696 246 868) 



2 
 

13. Jeżeli  któryś z domowników jest zakażony lub ma podejrzenie zakażenia zatrzymuje dziecko w 

domu według aktualnych zasad rządowych dot. izolacji/kwarantanny 

 

 

2) Organizacja pracy szkoły    

 

1. Szkoła będzie otwarta w godzinach 7:30- 17:30. 

2. Dążymy do dzielenia klas 1-3 od klas 4-5.  

3. Świetlica (poranna oraz popołudniowa) dla klas 1-3 znajduje się na parterze w głównej 

świetlicy i w Stacji Relaksacji. Świetlica dla klas 4-5 znajduje się na drugim piętrze. 

4. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły  trzema oddzielnymi wejściami: 

5. Uczniowie klas pierwszych nie korzystają z głównego wejścia ani z szatni, będą wchodzili 

bezpośrednio na parter. Przebierają się w salach; przed salami znajdują się półki na buty. 

6. Uczniowie klas  2 - 3 wchodzą do szkoły głównym wejściem, przez szatnię, następnie 

przemieszczają się  środkową klatką schodową. 

7. Uczniowie klas  4-5 wchodzą do szkoły drzwiami obok sekretariatu, i kierują się na górę 

schodami dla klas 4-5, zmieniają obuwie w holu. 

8. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły bez rodziców/opiekunów. Rodzice mogą wejść na teren 

szkoły jeśli są umówieni na spotkanie lub za zgodą dyrektora. 

9. Sekretariat szkoły otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00. Do 

sekretariatu można dostać się, tak jak dotychczas, wejściem bocznym.  Wszystkie sprawy będą 

załatwiane w wyznaczonym okienku. 

10. Sale lekcyjne są wietrzone, poprzez otwarcie okien i drzwi wejściowych do sali po każdej 

lekcji oraz w czasie zajęć, o ile pogoda na to pozwala. Świetlica jest wietrzona co godzinę lub 

częściej. 

11. Przerwy: 

 Dzieci spędzają przerwę na korytarzu lub w sali (decyduje nauczyciel).  

 Wychowawcy klas 1-3 sami wyznaczają czas przerw i wyjść  na swoich 

lekcjach. 

 Klasy 4-5 wychodzą na dwór w czasie wyznaczonym w harmonogramie.  

12. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostaną ograniczone. Jak najwięcej zajęć WF będzie się odbywać 

na dworze.  

 

3) Posiłki 

 

1. Każda klasa ma wyznaczoną przerwę obiadową. Ilość osób przebywających w jadalni jest 

ograniczona.  

2. Sklepik jest czynny w godzinach 10:00-17:00.  

3. Uczniowie przychodzą do szkoły  z własnym podpisanym bidonem, śniadaniem i przekąskami- 

nie dzielą się nim z innymi dziećmi. Jedzą tylko w swoich salach i w wyznaczonych miejscach 

w świetlicy. 

4. Istnieje możliwość podgrzania dania w kuchence mikrofalowej – robi to nauczyciel/ 

pracownik szkoły. 

5. Posiłki oraz sztućce wydawane są tylko przez pracownika cateringu posiadającego 

jednorazowe rękawiczki. 

6. Pracownicy cateringu ograniczają kontakt z uczniami i nauczycielami. 
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7. Firma cateringowa zapewnia, iż posiłki są przygotowane i wydawane,  jak również naczynie 

myte, zgodnie  z zaleceniami MEN, MZ i GIS  obowiązującymi w czasie epidemii COVID-19. 

 

4) Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-

obsługowych 

1. Wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz 

na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest 

prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego 

mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, przed i po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

4. Szkoła zapewnia wszystkim pracownikom środki ochrony osobistej. 

5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), 

zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do odrębnego, 

oznaczonego pojemnika/kosza wyposażonego w worek. 

6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia 

koronawirusem, pracownik obsługi jest zobowiązany je spakować do 

specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

7. Każdy ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  o 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz 

pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19. 

8. Nauczyciele dbają o dezynfekcji swojego stanowiska pracy w sali, 

sprzętu/przyborów/narzędzi prac, zabawek, ławek i krzeseł na każdej lekcji i 

w świetlicy we współpracy z pracownikami obsługi oraz uczniami. 

9. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi 

do:  

a) utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, 

korytarzy),  

b) dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki 

c) dezynfekcji stolików , szafek, oraz mebli w przestrzeni wspólnej  

d) dezynfekcji toalet, 

 

10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.  

11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

a) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach 

umieszczonych w całym budynku oraz bieżące uzupełnianie, 

b) napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a 

także ich mycie i dezynfekowanie, 

c) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich 

mycie i dezynfekcja. 
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5) Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

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

mogą przychodzić do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować szkołę nr tel. sekretariatu 

(22) 418 3600  (jeśli będzie poza godzinami sekretariatu proszę dzwonić na nr 696 246 868) a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3.            Jeśli rodzic, dziecko, pracownik  lub ktoś w ich domu zostaje skierowany na kwarantannę 

lub izolację, lub ma dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa,   niezwłocznie zgłasza informację  

do sekretariatu szkolnego (jeśli będzie poza godzinami pracy sekretariatu, na nr 696 246 868 ). 

4. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia 

dyrektora szkoły. 

5. Po skierowaniu dziecka do izolatki pracownik szkoły niezwłocznie informuje o tym 

fakcie dyrekcji oraz rodzica o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły .  

6. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania 

dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.  

7. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

8. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na 

rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

9. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje organ prowadzący ( TP  I SLO), oraz Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

10. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o 

podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

11. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

12. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

6) Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzić do pracy.  

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się ze Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną , oddziałem zakaźnym 

szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 
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3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast 

powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium. 

4. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, 

będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje organ prowadzący ( TP  I SLO), oraz Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

8. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

9. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 

wszystkich pracowników oraz rodziców. 

10. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o 

podjętych działaniach  informuje rodziców (poprzez Librus) i pracowników szkoły (telefonicznie i/lub 

mailowo). 

7) Postępowanie  w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik  został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, 

lub ma pozytywny wynik badania  Dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia 

funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach, w tym: wyboru formy kształcenia – 

stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego w szkole. Rodzice 

będą zawiadamiani o zamknięcie szkoły poprzez Librus. 

8) Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie przesłana do  nauczycieli i rodziców oraz udostępniona w formie 

papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. Rodzic zapoznany z procedurą jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia (zał. Nr. 1)  

5. Wszyscy pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą. 

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 
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Załącznik #1 do Procedur bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii COVID-19 na terenie 

Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż moje dziecko …………………………………………..  będzie przyprowadzane do szkoły 

tylko wówczas, kiedy nie ma żadnych objawów chorobowych (m.in. katar, kaszel, dolegliwości 

żołądkowe, podwyższona temperatura ciała) oraz nikt z domowników nie odbywa 

kwarantanny lub nie przybywa w izolacji. 

 

 

1. Zobowiązuję się do odbierania telefonów ze szkoły podczas pobytu dziecka w placówce 

oraz do natychmiastowego odebrania go z placówki w razie wystąpienia niepokojących 

objawów. 

 

Podaję aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu: 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania u dziecka 

niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole. 

 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania szkoły w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych, stwierdzenia choroby, zalecenia odbywania 

kwarantanny lub izolacji przez dziecko bądź któregokolwiek domownika. 

 

4. Zapoznałam/em się z treścią Procedur bezpieczeństwa i higieny w okresie Pandemii Covid- 

19 na terenie Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii oraz przyjmuję je do 

wiadomości i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

 

 

 

………………………………                                                                                    …………………………………………………. 

         (data)                                                                                                                   (podpis rodzica) 

 


