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Procedury bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID -19 na terenie 
 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32  

  w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Radomiu,  

ul. Jarzyńskiego 3 

Opracowane  na  podstawie: 

 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1, 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

493) – § 1, 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 792) - § 8 ust. 7 pkt 3, § 18, 

 Wytycznych przeciwepidemiczne GIS, MZ oraz MEN  w związku z uruchomieniem zajęć 

opiekuńczo wychowawczych z dydaktycznymi, rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów 

klas starszych. 

§ 1 

Ogólne  zasady organizacji  pracy 

1. Od 25 maja 2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno –

Przedszkolnym nr 4 w Radomiu  wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych  

Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  Ministra  Zdrowia oraz Ministerstwa  Edukacji  

Narodowej. 

2. Do  szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez  jakichkolwiek  objawów  

sugerujących chorobę, takich jak  katar, kaszel, stan podgorączkowy.  

3. Do szkoły nie może przychodzić dorosła lub uczeń, u których w domu mieszka osoba 

przebywająca na kwarantannie lub izolacji.  

4. Każda osoba wchodząca do szkoły bezwzględnie zobowiązana jest zdezynfekować ręce 

znajdującym się przy wejściu płynem dezynfekującym, mieć założone jednorazowe 

rękawiczki oraz zakryte usta i nos. 

5. Osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły (np. listonosz, konserwator, osoby  kontrolujące) 

muszą zastosować  dodatkowe  środki  ostrożności  i  zalecenia  reżimu  sanitarnego: 

zachować 2- metrowy dystans odległości, zakryć nos i usta, zdezynfekować ręce. 

przemieszczać się po szkole tylko w konkretnym celu, ograniczyć do niezbędnego 

minimum kontakt z pracownikami szkoły.  

6. Codziennie  w  szkole  będzie  sporządzana  lista  osób  obecnych danego dnia. 

7. W każdym pomieszczeniu wspólnego użytku znajdować się będą środki do dezynfekcji, 

a w łazienkach – odpowiednie środki czystości.   

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
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8. Zużyty  sprzęt  ochrony  osobistej  (jednorazowe maseczki,  rękawiczki)  zdejmowany   

z  zachowaniem  ostrożności będzie  wyrzucany  do  przygotowanego  specjalnie  do  tego  

celu  pojemnika-kosza  wyposażonego  w  worek. 

9. Jeśli  w/w odpady  będą pochodziły od osób  z  podejrzeniem  zarażenia  COVID-19, będą 

spakowane  do  worka  foliowego  i  przekazane  do  utylizacji. Utylizację  zapewni  firma  

zajmująca  się  wywozem  nieczystości. 

10. Często używane powierzchnie (klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia 

krzeseł, uchwyty przy oknach, wyłączniki światła) oraz wyposażenie wykorzystywane do 

zajęć (biurka, stoliki, blaty, klawiatury, myszki, itp.) będą regularnie dezynfekowane.   

11. W szkole rozmieszczone będą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach ze środkami dezynfekcyjnymi - instrukcje. 

12. Nauczyciele oraz uczniowie nie mogą podczas zajęć korzystać z telefonów komórkowych.  

13. Sale, w  których będą odbywały się  zajęcia będą wietrzone co  najmniej  raz  na  godzinę. 

Przy dobrych warunkach zajęcia będą prowadzone przy otwartych oknach. 

14. W drodze do i ze szkoły uczniowie obowiązkowo muszą mieć osłonę na nos i usta oraz 

zachowywać dystans społeczny. W szkole nie muszą nosić maski (z wyjątkiem ustaleń, 

jakie nastąpią między nauczycielami a uczniami). 

15. Uczniowie przebywający w szkole bezwzględnie muszą stosować zasady higieny (myć 

i dezynfekować ręce), nie podawać rąk na powitanie, unikać dotykania oczu, ust, nosa, 

w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania i kasłania.  

§ 2 

Praca  nauczycieli z dziećmi z klas I-III 

1. Nauczyciel pracuje w szkole wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu.  

2. Nauczyciele  zapewnią  przede  wszystkich  dzieciom  opiekę,  ale  także  mogą  

organizować  zabawy i zajęcia  dydaktyczne. 

3. Nauczyciel  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia uczniom,  jakie  zasady  bezpieczeństwa  

obecnie  obowiązują  w  szkole i  dlaczego  zostały  wprowadzone. 

4. Nauczyciel podczas zajęć będzie organizował przerwy dla swojej grupy w zależności od 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Uczniowie z danej grupy będą spędzali 

przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

5. Możliwe jest korzystanie z placu zielonego za szkołą, nie będą jednak organizowane  

żadne wyjścia poza  teren  szkoły,  np. w formie  spacerów  czy  wycieczek. 

6. Nauczyciel będzie zwracał  uwagę, aby uczniowie często  i  regularnie  myli  ręce  (wodą  

z  mydłem) szczególnie  po przybyciu  do  szkoły,  przed  jedzeniem,  po  skorzystaniu  

z toalety  i  po  powrocie  z  zajęć  na  świeżym  powietrzu. Będzie przypominał zasady 

właściwego  mycia  rąk  oraz organizował  pokaz  mycia  i  dezynfekcji.  
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§ 3 

Powinności  Rodziców 

1. Rodzic, który  planuje  posłać dziecko  do  szkoły musi  powiadomić  o  tym  dyrektora  

lub  wicedyrektora  szkoły  przynajmniej  na  dwa  dni  wcześniej. 

2. Przed przyjściem ucznia do szkoły rodzic zobowiązany  jest  dostarczyć  stosowne  

oświadczenia (dołączone do procedury) i  zapoznać  się  z obowiązującymi  w  szkole 

procedurami bezpieczeństwa w  czasie  trwania  epidemii  COVID-19. 

3. Rodzic  zobowiązany  jest  do  przekazywania  pracownikom szkoły istotnych  informacji  

na  temat  stanu  zdrowia  swojego  dziecka  i  niezwłocznym  informowaniu o  każdej  

zmianie. 

4. Rodzic  winien  jest  podać  co najmniej 2  możliwości  kontaktu  (numery  telefonów,  

maile),  aby w razie potrzeby umożliwić  szybką  komunikację. 

5. Wskazane  jest,  by  rodzic  określił  czas  pobytu  dziecka  w  szkole. 

6. Rodzice zobowiązani są do ograniczenia do minimum kontaktów z nauczycielami czy 

innymi pracownikami szkoły. 

7. Rodzice respektują obowiązujący w szkole zakaz przynoszenia do placówki 

niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek z zewnątrz. 

8. Rodzic powinien regularnie  przypominać  dziecku  o  podstawowych  zasadach  higieny, 

uświadamiać,  iż  należy  unikać  dotykania  oczu,  nosa  i  ust,  często  myć  ręce  wodą  

z mydłem,  nie  podawać  ręki  na  powitanie, zwracać uwagę  na  sposób  zasłaniania  

twarzy podczas  kichania  czy  kasłania.   

9. Rodzic powinien także  wyjaśnić dziecku,  iż  funkcjonowanie  szkoły  zostało  zmienione  

z  powodu  trwającej  epidemii,  wprowadzono  nowe  zasady,  których  należy   

bezwzględnie  przestrzegać.  

§ 4 

Obowiązki pracowników 

1. Pracownicy  szkoły zobowiązani są zwracać  szczególną  uwagę  na  profilaktykę 

zdrowotną i  dołożyć  wszelkich  starań,  by  chronić  siebie,  uczniów i  innych  

pracowników  przed  zarażeniem. 

2. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny wynoszący minimum 1, 5 m. 

3.  Pracownicy  zostaną  zaopatrzeni  w  środki  ochrony  osobistej  (maseczki,  przyłbice,  

rękawiczki, środki  myjące  i  dezynfekujące) i  są  zobowiązani  do  korzystania  z  nich 

oraz  bieżącego  zgłaszania  potrzeb  w  tym  zakresie. 

4. W  kontaktach  z  rodzicami  oraz innymi osobami z zewnątrz konieczne jest zakładanie 

maseczek oraz  zachowanie  dystansu  społecznego. Podczas  wykonywania  czynności  

służbowych  maseczkę  można  zdjąć. Nie  ma  jednak  przeszkód,  aby  korzystać   

z takiej  formy  zabezpieczenia, jeśli  pracownik  ma  taką  potrzebę. 
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5. Każda osoba sprzątająca  odpowiedzialna za utrzymanie  czystości  danych  pomieszczeń  

będzie  codziennie  wypełniać  kartę  monitoringu  wykonywanych  prac  porządkowo – 

dezynfekcyjnych  poprzez  zaznaczenie  godziny wykonywania  danej  czynności. 

6. Pracownik obsługi zobowiązany jest przy wykonywaniu roztworu do dezynfekcji 

i przestrzegania zaleceń producenta środka. Bardzo  ważne  jest  ścisłe  przestrzeganie  

czasu  niezbędnego  do  wywietrzenia  dezynfekowanych  pomieszczeń  i przedmiotów, 

aby  dzieci  nie  były   narażone  na  wdychanie  oparów.   

7. Do  obowiązków  personelu  obsługi  należy  także sprawdzanie  poziomu  płynów do  

dezynfekcji  rąk,  napełnianie  i  uzupełnianie  podajników, wymiana  worków  w  koszach  

na  śmieci,  opróżnianie  koszy  oraz  ich  mycie  i  dezynfekcja. 

8. Każdy  pracownik szkoły ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  dyrektora  

szkoły  o  zdarzeniach  mogących  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo  dzieci  oraz  

pracowników  w  zakresie  szerzenia  się  COVID-19. 

§ 5 

Organizacja  i  funkcjonowanie oddziałów 

1. W sali, w której będą przebywały dzieci, minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy 

i zajęć będzie nie mniejsza niż 4 m
2 

na jedno dziecko i każdego opiekuna.  

2. Podczas  pobytu  w  szkole uczniowie będą  mogli  korzystać z pomocy i sprzętów,  które  

można łatwo zdezynfekować, pozostałe  przedmioty  zostaną  wyłączone  z  użytkowania. 

3. Z sali zostaną usunięte rzeczy, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, 

a wykorzystywane do zajęć przybory lub sprzęt będą po zakończeniu zajęć czyszczone 

i dezynfekowane.  

4. Grupy  będą  przebywać  w  wyznaczonych  i  stałych  salach.  

5. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić będzie min. 1,5 

m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele. 

7. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub wyjść  na boisko). 

8. Podczas zajęć uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Uczniowie korzystający z szatni mają dla swoich potrzeb indywidualne szafki, które 

każdego dnia będą dezynfekowane. 

§ 6 

Zasady  przyprowadzania i odbierania  dziecka  ze szkoły 

1. Dziecko  do  szkoły  mogą  przyprowadzać  i  odbierać  tylko  osoby  zdrowe. 
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2. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły nie mogą wchodzić do szkoły. 

Uczeń sam wchodzi do budynku, przy wejściu ma mierzoną temperaturę i gdy jest 

zdrowy, idzie do szatni, gdzie przebiera się i przechodzi do wcześniej ustalonej sali.  

3. Osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko ze szkoły powinna zachować wszelkie 

środki ostrożności, posiadać osłonę ust i nosa. 

4. Rodzice  oczekujący  na  przekazanie  lub odebranie dziecka  muszą  zachować  miedzy 

sobą dystans odległościowy min. 2 metry. 

5. Rodzice  muszą  liczyć  się  z wydłużeniem  czasu  podczas oddawania lub odbierania  

dziecka ze szkoły,  gdyż będą  one przyjmowane  i  oddawane  pojedynczo. 

6. Zobowiązuje się rodziców do zapoznania z obowiązującymi procedurami wszystkie  

osoby, które będą upoważnione do przyprowadzania lub odbierania dziecka z szkoły.  

7. Rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela o tym, że dziecko może wrócić do 

domu samo. 

§ 7 

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 

1. Szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Godziny 

zajęć zostaną ustalone z rodzicami. 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem 

zasady 4 m
2
 na osobę. W przypadku większej liczby zgłoszonych uczniów, zostaną 

utworzone kolejne grypy, a do organizacji zajęć będą wykorzystane sale dydaktyczne. 

3. Na terenie placówki dzieci nie muszą nosić maseczek. Ta zasada obowiązuje tylko 

w drodze do i ze szkoły. 

§ 8 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Podczas pobytu w szkole uczniowie mogą korzystać z biblioteki. Wyznaczona zostanie 

strefa dla pracownika biblioteki wraz wytyczona bezpieczna odległość zapewniająca 

zachowanie zasad bezpieczeństwa między użytkownikami. 

2. W bibliotece jednocześnie nie może przebywać więcej niż 2 osoby. 

3. Czas przebywania w bibliotece będzie ograniczony na okres niezbędny do wypożyczenia 

książek.  

4. W okresie pandemii nie ma możliwości korzystania z czytelni, znajdujących się 

w bibliotece komputerów czy usługi ksero. 

5. Blat  biurka, po przyjęciu książek od czytelnika, będzie każdorazowo dezynfekowany. 

6. Przyjęte książki będą odizolowane od innych egzemplarzy (odłożone na okres 3 dni do 

specjalnie do tego celu przygotowanego pudła). 

7. Pomieszczenie biblioteki będzie systematycznie wietrzone, a klamki, włączniki światła 

i inne powierzchnie lub używane elementy wyposażenia – myte i dezynfekowane.  
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§ 9 

Zasady korzystania z placu zabaw i boiska szkolnego 

1. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i placu zabaw oraz pobyt 

na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

2. Zajęcia na placu zabaw lub boisku szkolnym będą organizowane w taki sposób, aby dzieci  

z poszczególnych  grup  nie  kontaktowały  się  ze  sobą. 

3. Po  każdej  grupie    urządzenia    terenowe    będą    myte     i  dezynfekowane. Jeśli  nie  

będzie  takiej  możliwości, urządzenia  terenowe  zostaną  czasowo  wyłączone  

z użytkowania  i  zabezpieczone  taśmą. 

§ 10 

Zasady  funkcjonowania z kuchni i stołówki 

1. Do zadań personelu kuchennego należy przestrzeganie zasad  szczególnej  ostrożności    

w zakresie  zabezpieczenia  epidemiologicznego: niekontaktowanie  się  z pracownikami  

szkoły, zachowanie  odległości  stanowisk  pracy, stosowanie środków ochrony osobistej, 

zwracanie uwagi na utrzymanie wysokiej higieny.  

2. Obowiązkiem personelu kuchni jest regularnie i dokładne mycie rąk wodą z mydłem 

zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni 

środkiem na bazie alkoholu (60%-80%). 

3. Do zadań pracowników kuchni należy czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń  

kuchennych,  mycie i  dezynfekowanie stanowisk  pracy,  czyszczenie blatów, opakowań  

produktów,  sprzętu  kuchennego. 

4. Powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki świateł, itp. będą dezynfekowane 

minimum po każdych czterech godzinach pracy. 

5. Pracownicy zobowiązani są bezwzględnego przestrzegania warunków higieniczno-

sanitarnych określonych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego.  

6. Przygotowywanie  posiłków będzie odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  zasad  

bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych,  reżimów  zalecanych w okresie  epidemii. 

7. Stosowane są  przyjęte procedury systemu HACCP oraz zasad GHP/GMP. 

8. Znajdujące się na pierwszym piętrze źródełko wody pitnej zostało odłączone. 

9. Posiłki dla uczniów będą podawane w stołówce szkolnej z zachowaniem zasady 

zmianowości.  

10. Po każdej grupie i po każdym posiłku będzie następowało czyszczenie i dezynfekowanie  

blatów stołów i poręczy krzeseł. 

11. Użyte przez uczniów naczynia wielorazowe i sztućce będą myte w maszynie myjąco -

wyparzającej typu gastronomicznego osiągającej temp. wyparzania 85 st. C.   
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§ 11 

Zasady dostarczania  towaru 

1. Zamówione do kuchni towary będą pozostawiane w wyznaczonym miejscu w celu 

szybkiego odbioru przez pracownika placówki. 

2. Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik 

mógł go odebrać. 

3. Przywożone towary i produkty muszą być bezwzględnie opakowane i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. 

4. Dostawcy  towarów  zobowiązani są do używania maseczek, rękawiczek ewentualnie 

innych środków ochrony osobistej. 

5. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się 

w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 

6. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio  

z pracownikami, zalecany  jest  kontakt telefoniczny lub  mailowy. 

§ 12 

Zasady konsultacji w szkole  

1. Od 25 maja 2020r. szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca 

br. dla uczniów klas IV – VII. 

2. Konsultacje będą odbywać się indywidulanie oraz grupowo wg ustalonego 

i upublicznionego harmonogramu. 

3. W przypadku, gdy umówiony uczeń nie może przyjść na konsultacje, odpowiednio 

wcześniej informuje o tym nauczyciela.  

4. Konsultacje dla uczniów będą tak zorganizowane, aby odległości pomiędzy stanowiskami 

nauki wynosiły minimum 1,5 metra, z uwzględnieniem zasady: 1 uczeń – 1 stolik. 

5. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasady 4 m
2
 na osobę oraz zachowania 

dystansu społecznego pomiędzy osobami w sali, na korytarzu, w toalecie, szatni. 

6. Do zajęć w formie konsultacji  wyznaczone są stałe terminy i sale dla tej samej grupy 

uczniów.  

7. Uczniowie obecni na konsultacji nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników. 

§ 13 

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych 

1. Od 18 maja 2020r w szkole prowadzone będą zajęć rewalidacyjne. Uczestnictwo dzieci 

w tych zajęciach  uzależnione jest od decyzji rodziców.   

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, które  objęte są kwarantanną lub izolacją albo 

mają objawy choroby zakaźnej oraz takie, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt 

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem.  
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3. Osoby prowadzące zajęcia poinformują dzieci o konieczności zasłaniania ust i nosa, 

jednak tego typu rozwiązania zastosują w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych. 

4. Uczestnicy zajęć w sposób dostosowany do ich potrzeb informowani będą o unikaniu 

dotykania oczu, ust i nosa, dbaniu o zachowanie dystansu społecznego, regularnym myciu 

rąk, a także ich dezynfekowaniu.  

5. Zaleca się, aby nauczyciele oraz uczestnicy zajęć nie nosili na rękach poniżej łokcia 

biżuterii, ponieważ utrudnia to prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.   

6. Nauczyciele niezaangażowani w bezpośrednią pracę z dziećmi będą mieli ograniczoną 

możliwość kontaktu z uczestnikami oraz kadrą prowadzącą zajęcia.  

7. Po każdym zakończeniu zajęć nastąpi dezynfekcja używanego sprzętu i pomocy 

dydaktycznych.  

8. Nauczyciele, w sposób dostosowany do możliwości psychofizycznych uczestników zajęć, 

będą informowali, jakie ryzyko niesie za sobą nieprzestrzegania zasad higieny.     

§ 14 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

 

1. W przypadku, gdy u dziecka w szkole wystąpią niepokojące objawy chorobowe, zostanie 

ono odizolowane do odrębnego pomieszczenia, tzw. izolatorium. O zaistniałym fakcie 

zostaną niezwłocznie powiadomieni rodzice w celu odebrania dziecka ze szkoły.  

 

2. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

 

3. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać pod opieką 

osoby dorosłej z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na 

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

 

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub wicedyrektor informuje SANEPiD w Radomiu (nr tel. 

(48) 345-15-89 lub (48) 345-15-94) oraz Organ Prowadzący. 

 

5. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z Organem 

Prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje pozostałych rodziców 

i pracowników szkoły. 

 

6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się chory uczeń oraz powierzchnie użytkowe 

poddane zostaną gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu.  

 

7. Ustalona zostanie liczba osób przebywających w tym samym czasie w tych częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie oraz zastosowane 

zostaną  wytyczne GIS odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
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§ 15 

Postępowanie  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownicy administracji i obsługi szkoły są poinformowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem u pracownika będącego na stanowisku, niezwłocznie odsuwa się go od 

pracy. 

3. Wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych grup dzieci, powiadamia miejscowo 

właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

4. Obszar, w którym poruszał się pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i stosuje 

się wytyczne GIS.  

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

czasu  przybycia  odpowiednich służb będzie  przebywać  w  wyznaczonym 

pomieszczeniu sam. Bezwzględnie  zastosowane zostaną zasady  izolacji. 

6. Nastąpi ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w tych częściach 

placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dyrektor/wicedyrektor  zwróci się do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.   

8. O  zaistniałym  przypadku choroby  lub  podejrzenia  zarażenia  powiadomią  wszystkich  

pracowników szkoły.  

§ 15 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku zachorowania pracownika 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala  

z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym 

Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu 

przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

§16 

Postanowienia  końcowe 

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

2. Procedura  zostanie  opublikowana  na  stronie  szkoły  do  zapoznania  się  dla  Rodziców  

oraz  zostanie  umieszczona  na  tablicy  ogłoszeń. 

3. Wszyscy   pracownicy  szkoły potwierdzają  podpisem  zapoznanie  się  

z obowiązującymi  zasadami  i  bezwzględnie  je  stosują. 

 

 

 


