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WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA                                                                                          
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  W CHEŁMKU 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM                                                                        
I ZWALCZANIEM COVID – 19 

 
Bezpieczny powrót do szkoły – wrzesień 2020 

 
Cel: 
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły/placówki w związku  
z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych 
mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa 

 
 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

4. Przy wejściu do szkoły rodzice/opiekunowie mają możliwość zapoznania się  

z instrukcjami: Jak skutecznie dezynfekować ręce, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć 

rękawice, Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Szkoła ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych). 
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7. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic/opiekun prawny czeka  

z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ  

i GIS.   

8. Przychodzący do szkoły uczniowie klas I - VIII dezynfekują ręce przy drzwiach 

wejściowych.  Unikają gromadzenia się przed budynkiem szkoły i w szkole. Uczniowie 

w miarę możliwości przychodzą na różne godziny: 

kl. 1 – 8:00 

kl. 2 – 8:00 (drugie wejście) 

kl. 3 - 7:50 

kl. 4 – 7:40 

kl. 6 – 7:45 

kl. 7 – 7:50 

kl. 8 – 7:55 

 

9. Rodzic wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

10. Rodzice są zobowiązani pozostawać w kontakcie telefonicznym ze szkołą                             

i natychmiast odbierać każdy telefon z placówki. 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 
 
1. W szkole 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. 

2. W przypadku, gdy uczeń będzie manifestował lub przejawiał niepokojące objawy 

choroby, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 10 -                                            

ul. Brzozowa 7 i gabinet pielęgniarki – ul. Piłsudskiego 1) z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób, a wyznaczony pracownik niezwłocznie powiadomi 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

3. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów, z  pominięciem 

materiałów i przyborów wskazanych przez nauczyciela, z którym dziecko ma zajęcia 

(ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami; w takich przypadkach 

należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawek i innych 

przedmiotów). 

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

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
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5. Nauczyciel dyżurujący w szatni egzekwuje od uczniów zachowanie dystansu podczas 

korzystania z szafek (ogranicza nadmierne gromadzenie się uczniów w szatni poprzez 

chwilowe zatrzymanie ich na placu przed drzwiami wejściowymi). 

6. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali (z wyjątkiem wychowania 

fizycznego, muzyki i informatyki). 

7. Sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w miarę możliwości 

także w czasie zajęć. 

8. Po skończonych lekcjach nauczyciele sprowadzają uczniów do szatni, przy czym 

wyznaczone klasy wychodzą z sal z 5 minutowym opóźnieniem. 

9. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela, w miarę możliwości na 

świeżym powietrzu. 

10. Z klas usunięte będą z bezpośredniego użytku przedmioty, których nie można  

 skutecznie zdezynfekować. 

11. Przybory do ćwiczeń, sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.)  wykorzystywane 

podczas zajęć będą na bieżąco czyszczone lub dezynfekowane.  

12. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego ograniczone będą do niezbędnego 

minimum ćwiczenia i gry kontaktowe. 

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dydaktycznych. Środki do 

dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenia świetlicowe należy 

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

w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

14. Dostęp do biblioteki będzie ograniczony ilościowo i jakościowo. Uczniowie mogą 

wypożyczać i oddawać książki (obowiązuje 2 dniowa kwarantanna książek), 

korzystać z 2 stanowisk komputerowych w celach naukowych, po uprzednim 

ustaleniu z bibliotekarzem (wpis w osobnym zeszycie). Uczniowie mają ograniczony 

dostęp do biurka bibliotekarza. Celem uniknięcia zbiorowisk podczas wypożyczania 

lektur, bibliotekarz będzie współpracował w wychowawcami, którzy podczas lekcji 

wychowawczych umożliwią uczniom indywidualne wypożyczenia. 

15. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w wyznaczonych salach, zgodnie 

z harmonogramem. 

16. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia powinni być wyposażeni w 

przyłbice lub maseczki. 

17. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawca: 

 wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  

i dlaczego zostały wprowadzone,  

 informuje dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny, 

 instruuje uczniów o konieczności wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej  

do zamykanych i odpowiednio opisanych kosza na terenie szkoły. 
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18. Pracownicy na bieżąco raportują dyrekcji zaistniałe przypadki objawów chorobowych 

u uczniów. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ                                            
ORAZ POWIERZCHNI

 
1. Na drzwiach wejściowych do budynku szkoły umieszczono numery telefonów                         

do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Oddziału Zakaźnego Szpitala                                  

i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować                     

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. W przedsionku/przy wejściu do szkoły znajduje się płyn dezynfekujący do rąk                        

i informacja o sposobie jego użycia.  

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

ochronne. Osoby z zewnątrz, niebędące uczniami i pracownikami zespołu, muszą 

mieć zakryte usta i nos.   

4. W szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

5. Nauczyciele przypominają o myciu rąk.  

6. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

7. W szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno -

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników - co najmniej dwa razy dziennie: tj. 

przed zajęciami i po ich zakończeniu.   

8. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

9. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy używają środków 

ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.  

10. Pracownicy na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym  

o ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

11. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

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

służących do dezynfekcji. 

12. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. 
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GASTRONOMIA 

 
 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie uczniom w czasie ich przebywania na terenie placówki.  

2. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę 

stołówki. 

3. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia 

odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – 

zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

4. Pracownicy kuchni dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia,                                 

gdzie  przygotowywane są posiłki.  

5. Myją ręce:  

a. przed rozpoczęciem pracy,  

b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,  

c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

f. po skorzystaniu z toalety,  

g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

h. po jedzeniu i piciu;  

6. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych;  

7. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki                                

oraz maseczki ochronne;  

8. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki 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;  

9. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora szkoły;  

10. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60°C przy użyciu 

detergentów do tego służących lub je wyparzają.   
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11. Posiłki odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli kontaktu   

z uczniami.   

12. Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach w jadalni z zachowaniem odległości.  

Ze stolików usunięte są wszelkie dodatkowe elementy.  

13. Pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, 

oparcia, siedziska) po zakończonym posiłku.  

14. Wydawanie posiłków odbywa się zmianowo.  

15. Uczniowie czekający na wydanie obiadu zachowują dystans społeczny i w miarę 

możliwości spożywają posiłek wspólnie z osobami ze swojej klasy. 

16. Do pracy muszą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                                                          
U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W miarę możliwości dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

3. W placówce wyznaczono pomieszczenie (salę nr 10 – ul. Brzozowa 7 i gabinet 

pielęgniarki – ul. Piłsudskiego 1), w którym będzie można odizolować osobę                        

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.                                 

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania 

oraz potrzebnymi numerami telefonów na wypadek zakażenia  koronawirusem.  

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie 
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dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie  z osobą podejrzaną  

o zakażenie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana  

o zakażenie i zalecić im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się SANEPID-u w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

 

 
 
 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA                                                                                                      
NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 UCZNIA   

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMKU 
 

 
 
1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie (sala nr 14 – ul. Brzozowa 7 i gabinet 

pielęgniarki – ul. Piłsudskiego 1) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe. Pomieszczenie zaopatrzono w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch 

ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.  

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku) ten jest 

niezwłocznie izolowany (służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie)  

i pozostaje pod opieką pracownika szkoły z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności.  

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę    

go zastępującą.  

4. Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie: z rodzicami/opiekunami 

prawnymi ucznia, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną oraz organem 

prowadzącym i informuje o objawach.  

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w szkole rodzica/opiekuna 

prawnego ucznia podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym 

fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.  

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, kadrowa, sekretarka) kontaktuje 

się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji.  

7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala,                               

w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 

(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł).  

8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje 
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ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę  

i rękawiczki.  

9. Rodzice są zobowiązani niezwłocznie odebrać ucznia z placówki.  

W przypadku przejścia szkoły do żółtej lub czerwonej strefy zakażeń 

niniejsze procedury zostaną zmodyfikowane, zgodnie z wytycznymi. 

 

Przejście szkoły do strefy żółtej: 

 

 ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie w szkole osób trzecich,  

 wprowadza się dla uczniów i pracowników szkoły obowiązek osłony ust i nosa  
w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia); 

 wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 
 


