
 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA 

COVID-19

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KORZENIOWIE



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 SARS-CoV-2  wywołującym  chorobę

COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Spis treści:

1) Zasady organizacji pracy w szkole.

2) Zasady bezpiecznego zachowania się pracowników w budynku szkoły.

3) Obowiązki nauczycieli.

4) Obowiązki uczniów.

5) Obowiązki rodziców.

6) Obowiązki pracowników obsługi.

7) Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

8) Gastronomia.

9) Zasady  korzystania  z  sali  sportowej  i  boiska  szkolnego  w  okresie  pandemii

koronawirusa COVID 19 od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.

10) Zasady korzystania z pracowni komputerowej.

11) Deklaracja rodzica.

12) Oświadczenie pracownika.
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1. Zasady organizacji pracy w szkole

1) Od 01 września 2020 r. uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas 0-8 mogą brać

udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

2) Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę

korzystania ze świetlicy szkolnej.

3) Szkoła pracuje w godzinach od 7.00-15.30.

4) Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

5) Należy  wietrzyć  sale  co  45  minut  w  czasie  przerwy,  a  w  razie  potrzeby  także

w czasie zajęć.

6) Uczniowie spędzają przerwy w szkole lub na zewnątrz pod nadzorem nauczyciela

dyżurującego.

7) Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. W szatni i szatni sportowej

jest obowiązek noszenia maseczki.

8) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

9) Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

10) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

11) Pracownicy  administracyjni  oraz  obsługi  sprzątającej  powinni  ograniczyć  kontakty

z uczniami oraz nauczycielami.

12) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną.

13) Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/ odbierani przez osoby zdrowe.

14) Jeżeli  w  domu  przebywa  osoba  na  kwarantannie  lub  izolacji  nie  wolno

przyprowadzać  ucznia  do  szkoły.  Rodzice  mają  obowiązek  powiadomić  organy

szkoły o możliwym kontakcie z osobą zakażoną w celu ochrony dzieci.

15) Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

16) Jeżeli  dziecko  przejawia  niepokojące  objawy  choroby  zostanie  odizolowane

w gabinecie profilaktyki zdrowia z zachowaniem dystansu społecznego i pod opieką

osoby dorosłej.  Rodzice  /opiekunowie  zostaną zobowiązani  do  pilnego odebrania

ucznia ze szkoły. 
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2. Zasady bezpiecznego zachowania się pracowników w budynku szkoły

1) Pracownik  przychodzi  do  pracy  zdrowy,  bez  jakichkolwiek  objawów  choroby.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2) W przypadku  podejrzenia  zakażenia  chorobą  zakaźną  lub  COVID-19  (duszności,

kaszel,  gorączka,  bóle  mięśni,  bóle  brzucha)  pracownik  pozostaje  w  domu

i zawiadamia telefonicznie o tym fakcie dyrektora szkoły.

3) W  przypadku  zaobserwowania  objawów  chorobowych  w  godzinach  świadczenia

pracy  pracownik  ma  obowiązek  niezwłocznego  powiadomienia  dyrektora

i opuszczenia budynku szkoły.

4) Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły dezynfekuje ręce płynem do

dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.

5) Regularnie myje i odkaża ręce płynem dezynfekującym.

6) Pracownicy  mają  obowiązek  zachowania  dystansu  społecznego  między  sobą,

w każdej przestrzeni szkoły.

7) Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. 

8) Wszyscy  pracownicy  muszą  ponadto  stosować  i  przestrzegać  zasad

zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

a) często myć ręce zgodnie z instrukcją

b) stosować  zasady  ochrony  podczas  kaszlu  i  kichania  zakrywając  usta  i  nos

łokciem

c) unikać dotykania oczu, nosa i ust.

3. Obowiązki nauczycieli

1) Nauczyciele wyjaśniają uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole.

Dbają  o  pozytywny  przekaz  powyższych  treści  w  celu  wzbudzenia  w  dzieciach

poczucia  bezpieczeństwa  oraz  odpowiedzialności  za  swoje  zachowanie  bez

poczucia lęku.

2) Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym

miejscu w szkole.

3) Prowadzą  profilaktykę  prozdrowotną  ze  szczególnym  zwrócenie  uwagi  na

częstotliwość  mycia  rąk,  zasłaniania  ust  i  nosa  podczas  kichania  i  kaszlu,

niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania

przez dzieci wprowadzonych instrukcji.

4) Dokonują  pomiaru  temperatury  ciała  ucznia  w  razie  zauważenia  u  niego
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jakichkolwiek objawów choroby (nauczyciel lub wyznaczony pracownik).

5) Nauczyciele nie mają obowiązku używania środków ochrony osobistej. Są natomiast

zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk.

6) Rezygnuje się z podziału na grupy podczas pracy na lekcji.

7) Nauczyciel  wykonuje  doświadczenia  podczas  zajęć  tylko  w  formie  pokazu,  bez

udziału uczniów.

4. Obowiązki uczniów

1) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną.

2) Jedna grupa uczniów przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej stałej sali.

3) Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku

ucznia, w tornistrze i szafce.

4) Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

5) Uczeń nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

6) Uczeń  nie  ma  obowiązku  używania  środków  ochrony  osobistej  (maseczki  lub

przyłbicy). Obowiązek noszenia maseczki dotyczy szatni i szatni sportowej.

7) Uczeń jest natomiast zobowiązany do częstego mycia i dezynfekowania rąk.

8) W  miarę  możliwości  uczniowie  powinni  zachowywać  między  sobą  odpowiedni

dystans.

5. Obowiązki rodziców

1) Zapoznają  się  z  procedurami  opracowanymi  na  czas  zwiększonego  reżimu

sanitarnego  w  warunkach  pandemii  COVID-19  w  szkole  oraz  bezwzględnie  ich

przestrzegają.

2) Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

3) Nie  przyprowadzają  do szkoły  dziecka,  jeżeli  rodzice  lub  inni  członkowie  rodziny

przebywają w kwarantannie, izolacji.

4) Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.

5) Przed  przyprowadzeniem dziecka  do  szkoły  rodzice  mierzą  dziecku  temperaturę.

W przypadku  stanu  podgorączkowego  oraz  innych  objawów  chorobowych  typu:

katar, kaszel, duszności, ból brzucha, mięśni i głowy rodzic nie może przyprowadzić

dziecka  do  szkoły.  Z  wyjątkiem  uczniów  posiadających  choroby  przewlekłe

(oświadczenie rodzica).

6) Dbają o to aby dziecko nie przynosiło do szkoły żadnych zabawek i niepotrzebnych
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przedmiotów.

7) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu rąk

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki  na przywitanie,  unikaniu częstego dotykania

oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas

kichania czy kasłania.

8) Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do

nauczycielki,  pracowników szkoły oraz kolegów i  koleżanek,  chwytać ich za rękę,

dotykać, prosić o wzięcie na kolana.

9) Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.

10) Są  zobowiązani  do  odbierania  telefonów  oraz  maili  ze  szkoły  umożliwiając

dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi

szkoły.

11) Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko zgodnie z planem lekcji pozostawiając

je w wyznaczonej strefie(wiatrołap szkoły) pod opieką nauczyciela dyżurującego.

12) Rodzice  muszą  wyrazić  zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała  ucznia  przez

pracowników szkoły,  jeżeli  zaistnieje  taka  konieczność,  w przypadku  wystąpienia

niepokojących objawów chorobowych.

13) Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły.

Zobowiązani  są  do  ścisłego  stosowania  obowiązujących  w  szkole  procedur

postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora

Sanitarnego na czas pandemii COVID-19.

14) Rodzic chorego ucznia jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z lekarzem.

15) Rodzic  jest  zobowiązany o niezwłoczne powiadomienie  nauczyciela  wychowawcę

o przyczynach nieobecności ucznia w szkole.

6. Obowiązki pracowników obsługi

1) Wykonują  codziennie  prace  porządkowe  we  wzmożonym reżimie  sanitarnym,  ze

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  w  czystości  ciągów komunikacyjnych

oraz sanitariatów i ich wyposażania.

2) Dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko

zakażenia poprzez dotyk.

3) Dezynfekują powierzchnie dotykowe -  poręcze,  klamki,  włączniki  światła  uchwyty,

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie.

4) Wietrzą pomieszczenia szkoły, w których nie są organizowane zajęcia, co najmniej
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raz na 45 min.

5) Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują zabawki, wszelkie

wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów

komunikacyjnych  oraz  powierzchnie  płaskie  tych  ciągów,  parapety,  listwy

przypodłogowe.

6) Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę monitoringu.

7) Każdorazowo  po  kontakcie  z  osobą  trzecią  pracownicy  wyrzucają  rękawiczki,

zmieniają maskę, myją i dezynfekują ręce.

7. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1) Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo

powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej,  oddziału zakaźnego szpitala i  służb

medycznych.

2) Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące

do szkoły  dezynfekowały dłonie  lub zakładały  rękawiczki  ochronne,  miały  zakryte

usta i nos.

3) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,

szczególnie  po  przyjściu  do  szkoły,  przed  jedzeniem,  po  powrocie  ze  świeżego

powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4) Rekomenduje  się  monitoring  codziennych  prac  porządkowych,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  sal  zajęć,  pomieszczeń

sanitarnohigienicznych,  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekcji  powierzchni

dotykowych  –  poręczy,  klamek  i  powierzchni  płaskich,  w  tym  blatów  w  salach

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5) Przeprowadzając  dezynfekcję,  należy  ściśle  przestrzegać  zaleceń  producenta

znajdujących  się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji.  Ważne  jest  ścisłe

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń

i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli  narażeni na wdychanie oparów środków

służących do dezynfekcji.

6) W  pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych  należy  wywiesić  plakaty  z  zasadami

prawidłowego  mycia  rąk,  a  przy  dozownikach  z  płynem  do  dezynfekcji  rąk  –

instrukcje dezynfekcji.

7) Należy  na bieżąco dbać o  czystość  urządzeń sanitarno-higienicznych,  w tym ich

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
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8) Jeżeli  na  terenie  szkoły  uczniowie  i  pracownicy  używają  masek  lub  rękawic

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

8. Gastronomia

1) Przy  organizacji  żywienia  w  szkole,  obok  warunków  higienicznych  wymaganych

przepisami  prawa  odnoszącymi  się  do  funkcjonowania  żywienia  zbiorowego,

dodatkowo  należy  wprowadzić  zasady  szczególnej  ostrożności  dotyczące

zabezpieczenia pracowników.

2) Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min.

1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.

3) Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,

opakowań  produktów,  sprzętu  kuchennego,  naczyń  stołowych  oraz  sztućców,

a także higieny osobistej.

4) Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych

zapewniających  prawidłowe  warunki  sanitarno-higieniczne,  zgodnie  z  zaleceniami

w czasie  epidemii.  Rekomenduje  się  zmianowe wydawanie  posiłków lub  w miarę

możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

5) Przy  zmianowym  wydawaniu  posiłków  konieczne  jest  czyszczenie  blatów  stołów

i poręczy krzeseł po każdej grupie.

6) W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie

posiłków  przez  dzieci  w  salach  lekcyjnych  z  zachowaniem  zasad  bezpiecznego

i higienicznego spożycia posiłku.

7) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,

w temperaturze  min.  60°C  lub  je  wyparzać.  Jeżeli  szkoła  nie  posiada  zmywarki,

wielorazowe  naczynia  i  sztućce  należy  umyć  w  gorącej  wodzie  z  dodatkiem

detergentu i wyparzyć.

8) Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki)

z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.

9) W stołówce nie zaleca się samoobsługi

10) Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę

stołówki.

9. Zasady  korzystania  z  sali  sportowej  i  boiska  szkolnego  w  okresie  pandemii

koronawirusa COVID 19 od dnia 1 września 2020 r. do odwołania

1) Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych (SKS, Program Klub),
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w których  nie  można  zachować  dystansu,  należy  ograniczyć  ćwiczenia  i  gry

kontaktowe.

2) W sali sportowej może przebywać jedna grupa uczniów.

3) W miarę możliwości po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga

będą umyte lub zdezynfekowane.

4) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy

nimi.

5) Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony

z  użyciem detergentu  lub  dezynfekowany,  jeżeli  nie  ma takiej  możliwości  należy

zabezpieczyć go przed używaniem.

6) Na boisku może przebywać jedna grupa i nauczyciel.

7) W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  korzystający  z  obiektu  zobowiązani  są

wchodząc i  wychodząc do dezynfekowania dłoni,  korzystając z ogólnodostępnego

dozownika płynów do dezynfekcji.

10. Zasady korzystania z pracowni komputerowej

1) W okresie pandemii, uczniów biorących udział w zajęciach w pracowni komputerowej

obowiązują  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny,  przyjęte  w  szkole,  w szczególności:

dotyczące  dezynfekcji  rąk,  zachowania  dystansu  społecznego,  zachowania

w przypadku podejrzenia infekcji.

2) Przed  rozpoczęciem  zajęć  dezynfekcji  podlegają:  blaty  ławek,  klawiatury  i  myszki

komputerowe.

3) Za  dezynfekcję  powierzchni  biurek,  klawiatur  i  myszek  komputerowych  odpowiada

wyznaczony pracownik obsługi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

Małgorzata Morawczyńska

 - 9 -



Załącznik Nr 1

do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły

 w okresie pandemii COVID-19

Korzeniów, dn. ……………………………………………………….…….

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………….……. Klasa ……………………

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam  się  z  treścią Procedury  bezpieczeństwa  w  Szkole  Podstawowej

w Korzeniowie  w  związku  z  koniecznością  stosowania  podwyższonego  reżimu

sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

…….……………………….……………………………………….. 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

Zobowiązuję  się  bezwzględnie  przestrzegać Procedurę  bezpieczeństwa  w Szkole

Podstawowej  w  Korzeniowie  w  związku  z  koniecznością  stosowania

podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

…….……………………….………………………………………..

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

Wyrażam zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała,  jeżeli  zaistnieje  taka  konieczność,

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

 

…….……………………….………………………………………..

(podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

…….……………………….………………………………………..

(podpis rodziców/prawnych opiekunów
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Oświadczam  że  w  ciągu  ostatnich  dwóch  tygodni  przed  rozpoczęciem  roku

szkolnego 2020/21:

– stan zdrowia mojego dziecka nie wskazywał na występowanie infekcji, objawów

grypopodobnych, kaszlu, kataru oraz gorączki

– moje  dziecko  nie  miało  kontaktu  z  osobą  zakażoną,  chorą  lub  podejrzaną

o zakażenie COVID–19

– moje  dziecko  nie  jest  objęte  kwarantanną  ani  nie  mieszka  wspólnie  z  osobą

objętą kwarantanną

– dziecko nie przebywało za granicą

…….……………………….………………………………………..

(podpis rodziców/prawnych opiekunów
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Załącznik Nr 2

do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły

 w okresie pandemii COVID-19

Korzeniów dn. ………………..…………………………………..

Imię i nazwisko pracownika ………………………………………..…….….. stanowisko ……………..…………………….

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam  się  z  treścią Procedury  bezpieczeństwa  w  Szkole  Podstawowej

w Korzeniowie  w  związku  z  koniecznością  stosowania  podwyższonego  reżimu

sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

…….……………………….………………………………………..

(podpis Pracownika)

Zobowiązuję  się  bezwzględnie  przestrzegać postanowień  Procedury

bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Korzeniowie, w związku z koniecznością

stosowania  podwyższonego  reżimu  sanitarnego,  związanego  ze  stanem

epidemicznym w kraju.

…….……………………….………………………………………..

(podpis Pracownika)

 

Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

…….……………………….………………………………………..

(podpis Pracownika)

Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, iż pomimo zachowania przez Szkołę

Podstawową  w  Korzeniowie  wszelkich  standardów  i  wytycznych  sanitarnych,

istnieje  ewentualne  ryzyko  zakażenia  koronawirusem  (COVID-19)  siebie,  jak

i członków najbliższej rodziny.

…….……………………….……………………………………….. (podpis Pracownika)
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