
Ogólne zasady związane z zagrożeniem epidemicznym: 
§ 1  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą 

przebywającą w izolacji w warunkach domowych.  

3. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły (za zgodą pracownika pełniącego 

dyżur przy wejściu) zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek 

ochronnych, a także zakrywania nosa i ust oraz wpisania się do rejestru osób 

wchodzących.  

4. Rodzice odprowadzający młodsze dzieci mogą wchodzić na teren szkoły lub w 

sytuacjach szczególnych do budynku przestrzegając zasad: 1 opiekun z dzieckiem, 

stosować maseczki ochronne oraz dezynfekować ręce lub używać jednorazowych 

rękawiczek.  

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania 

w przestrzeni wspólnej.  

6. Ogranicza się do minimum pobyt osób z zewnątrz. Są one zobowiązane do stosowania 

środków ochronnych i zachowania dystansu społecznego.  

7. Wychowawcy klas są odpowiedzialni do ustalenia w pierwszym tygodniu nauki 

zasady skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu).  

9. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, 

rekomenduje się:  

 w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów,  

 w miarę potrzeby, stosowanie środków ochrony osobistej przez nauczycieli. 

10. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

11. Przed rozpoczęciem zajęć wyznaczony pracownik szkoły dezynfekuje 

powierzchnie dotykowe (stoliki, krzesła, klamki, kran).  
12. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub 

korzystać z przyborów jednorazowych.  

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę                 

w czasie zajęć i podczas przerwy.  

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

16. Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz  pracownicy zakrywają usta i nos                      

w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m między osobami. 

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły.  



18. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy 

unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

20. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                           

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

 

 

§ 2. 

W związku z wystąpieniem epidemii liczba dzieci przebywających w świetlicy jest 

ograniczona.  

Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch grupach wg ustalonego harmonogramu , 

w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlice 

należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

 

§ 3. 

 

1. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą sami wchodzić między 

regały i wyszukiwać książek i innych materiałów. Stosowne zapotrzebowanie składają 

u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i przekazuje je 

bezpośrednio uczniowi, nauczycielowi.  

2. Pracownicy biblioteki mogą umówić się poprzez dziennik elektroniczny na wskazany 

dzień i godzinę po odbiór zamówionej książki.  

3. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym 

pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach 

odkładają książki na półki. 

 

§ 4. 

1. Obowiązkowo każda osoba wchodząca  

do budynku,  

do miejsca spożywania posiłków,  

do świetlicy, do biblioteki,  

do sekretariatu  

zobowiązana jest dezynfekować ręce, a także środki ochrony osobistej, w tym 

jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos. 

2. Bezdotykowy termometr, należy dezynfekować po każdym użyciu. 

3. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące 

na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe                    

i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do 

pomieszczenia). 

4. Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki 

ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane. 

5. 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. 

6. 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. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

instrukcje dezynfekcji. 

8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej 

w formie: 

1) regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym 

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

2) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

3) unikania dotykania oczu, nosa i ust 

4) dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki, 

5) zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym.  

 

 

§ 5. 

 

1. Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.  

2. Uczniowie spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu. Zaleca się spożywanie 

śniadania na świeżym powietrzu, jednak istnieje możliwość spożywania tego posiłku 

w sali lekcyjnej.  

3. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny.  

4. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym mają spożywać posiłek uczniowie 

zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych. 

5. Posiłki dzieciom podają nauczyciele – opiekunowie świetlicy lub personel 

pomocniczy, odbierają posiłki od osób wydających z zachowaniem odległości 1,5 

metra. 

6. W salach, w których odbywa się konsumpcja usuwa się przedmioty takie jak: 

cukiernica, solniczka, wazoniki, jednorazowe sztućce.  

7. Uczeń w razie potrzeby prosi osobę z obsługi o wydanie niezbędnego przedmiotu. 

8. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczony 

pracownik/pracownicy dezynfekuje/ą powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, 

oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Pracownik dokonuje 

dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych i osłonie ust oraz nosa. Po zakończonej 

dezynfekcji wyrzuca zużyte środki ochrony osobistej do pojemnika do tego 

przeznaczonego z workiem na odpady zmieszane. Po zakończonej dezynfekcji 

pracownik/pracownicy zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

9. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 



żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości 

odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.  

10. Przygotowywanie posiłków odbywa się w rękawicach jednorazowych. 

11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia                      

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

12. Po zakończeniu każdej czynności związanej z przygotowywaniem posiłku należy myć 

ręce, czyścić z użyciem detergentu oraz  dezynfekować wykorzystywane 

powierzchnie płaskie i sprzęt kuchenny.  

13. Naczynia wielokrotnego użytku (garnki, miski, inne pojemniki), noże i sztućce 

wykorzystywane przy przygotowywaniu posiłku należy myć w zmywarce                          

z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 C lub je wyparzać. 

14. Przed posiłkami obowiązkowo i po każdej grupie musi odbywać się czyszczenie 

blatów stołów i poręczy krzeseł.  

15. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne; 

16. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki, wyrzucają maseczki i wyrzucają wszelkie 

opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają 

go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub 

musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie. 

 

§ 6.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19  

 

1. W szkole wyznaczone jest miejsce do izolacji osób, u której stwierdzono objawy 

chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.  

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na 

chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak 

kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 

37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie proszone o przejście do 

osobnego pomieszczenia.  

3. Każde umieszczenie dziecka w izolatce należy natychmiast zgłosić dyrektorowi 

szkoły.  

4. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – 

telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do 

niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach i zaleca kontakt z 

lekarzem pierwszego kontaktu.  

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, 

Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową 

Stację Epidemiologiczną. 

6. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, 

pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i 

dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik 

dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po 

zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane 

i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych. 



7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i 

rękawiczki. 

8. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej 

dziecko, mają osłona nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). 

Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko 

wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w 

osłonę ust i nosa. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie 

przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – 

zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem 

uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19. 

10. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń 

przez nią wydawanych. 

11. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego 

wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków 

ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne),  za po zakończonej pracy 

zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i 

myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych. 

12. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są 

powierzchnie dotykowe. 

13. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

14. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 

COVID-19. 

15. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w 

placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z 

powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 

do dalszego postępowania. 

17. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w 

szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i 

pracowników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony 

jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników 



przypadków chorobowych. Po 14/30 dniach od identyfikacji objawów chorobowych 

dane osobowe osoba prowadząca rejestr wymazuje z tabeli rejestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


