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I. Cele procedury. 
 

1. zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom przebywającym w szkole 
2. zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID-19  

 
II. Zasady ogólne 

 
1. Ogranicza się do minimum poruszanie się osób obcych po budynku szkoły.  

1) Wydziela się wejścia dla wchodzących i wychodzących z jednostki oraz strefy bezpieczeństwa:  
a. Wejście od strony boiska szkolnego przeznaczone jest dla wchodzących                           i 

wychodzących pracowników. Po wejściu pracownik może bezdotykowym termometrem 
zmierzyć sobie temperaturę ciała. W przypadku podwyższonej temperatury, winien 
natychmiast poinformować dyrektora szkoły. 

b. Przy wejściu ustawione zostaje pudełko, do którego interesant wkłada się dokumenty i 
korespondencję nie wymagającą  potwierdzenia odbioru.  

c. Kontakt osobisty osoby nie będącej pracownikiem szkoły w sekretariacie szkoły jest możliwy 
jedynie w niezbędnej sytuacji, po uprzednim umówieniu spotkania z dyrektorem jednostki 
lub sekretarzem. 

d. Wejście od strony św. Kingi jest przeznaczone dla uczniów i rodziców – strefa 
bezpieczeństwa . 

e. Wchodzącym nie wolno przekraczać stref bezpieczeństwa.  
f. W strefie bezpieczeństwa może przebywać 1 osoba w tym samym czasie, pozostałe osoby 

oczekują na zewnątrz, stojąc w odległości 2 m od siebie;  
2) Każda osoba wchodząca do jednostki ma obowiązek: 

a. Zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. 
b. Zasłonić usta i nos. 

2. Zaopatruje się pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki maseczki ochronne i 

przyłbice.  

3. W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się  plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk.  

4. Przy wejściach do jednostki umieszcza się dozowniki z płynem dezynfekującym ręce z instrukcją jak 

prawidłowo dezynfekować ręce. 

5. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki czystości oraz monitoruje prace porządkowe,  ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, a po przyjęciu dzieci 

rano przemycie klamek, uchwytów domofonu  które dotykali rodzice. 

6. Dyrektor zapoznaje pracowników jednostki z rekomendacjami postępowania na czas epidemii oraz 

przekazuje sposoby postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

7. Liczba dzieci w grupie klasowej/ świetlicowej nie może przekroczyć 12. 

8. Czas pracy oddziału przedszkolnego oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów ustala się 

od godziny 7.00 do 16.00.. Schodzenie się dzieci może odbywać się do godziny  8.00. Po tej godzinie 

dzieci  nie będą przyjmowane.  

9. Rodzic zobowiązany jest określić godzinę odebrania dziecka/wyjścia ucznia ze szkoły. 
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10. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego/na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze zostaną 

przyjęte dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

11. W miarę możliwości ustala się harmonogram pracy nauczycieli podczas sprawowania opieki nad 

dziećmi unikając rotacji między nimi. 

12. Gabinet pielęgniarki jest pomieszczeniem, w którym będą izolowane osoby/dzieci w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone jest w maseczki, płyn 

dezynfekujący, fartuch jednorazowy. 

13. W jednostce przy każdej strefie bezpieczeństwa oraz w sekretariacie umieszczone zostają numery 

telefonów do: 

a. Dyrektora departamentu Oświaty i Spraw Społecznych 68 4564118. 

b. Dyrektora departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  68 45756653. 

c. Naczelnika Wydziału Oświaty 68 4564975. 

d. Kuratora Oświaty 684 527 414. 

e. Stacji sanitarno-epidemiologicznej – 507055962. 

f. Służb medycznych – 68 3296478, 68 3296481 lub alarmowy 112, 999. 

 

III. Organizacja pracy jednostki. 

1. Działania wszystkich pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w szkoły: 
1) Pracownicy – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym 

stanowiskiem oraz do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.  
 

2) Pracownicy obowiązkowo: 
a. Nie przychodzą do jednostki gdy są chorzy, mają podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, 

katar, biegunkę, przekrwioną błonę śluzową nosa i bóle głowy lub są w nadzorze 
epidemiologicznym. 

b. Często myją i dezynfekują ręce, obowiązkowo po: skorzystaniu z toalety, przed posiłkami, po 
przyjęciu i przekazaniu dokumentu czy listu, po zdjęciu maseczki  lub przyłbicy. 

 W czasie wykonywania swoich obowiązków zasłaniają twarz maseczką lub przyłbicą 
Zakładają maseczkę umytymi i zdezynfekowanymi rękami; nie używają tej samej 
maseczki po jej wcześniejszym zdjęciu; nie noszą maseczki opuszczonej na brodę – 
poniżej nosa lub ust; nie dotykają maseczki rękami; po zdjęciu maseczki myją i 
dezynfekują ręce;  maseczki wielokrotnego użytku piorą w temperaturze 60°C i 
przeprasowują żelazkiem na maksymalnej temperaturze z parą, a zdjęte maseczki 
jednorazowe umieszczają bezpośrednio w worku z odpadami. 

 Zakładają przyłbice umytymi rękami zawsze kiedy mają kontakt z dziećmi. Po zdjęciu 
przyłbicy myją je i dezynfekują środkiem odkażającym, a następnie odkładają w 
wyznaczone miejsce przypisane dla danego pracownika (zakazuje się używania tej samej 
przyłbicy przez więcej niż jednego pracownika). 

3) Podczas kichania i kasłania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 
wyrzucają chusteczkę do zamkniętego kosza i myją ręce używając mydła i wody i dezynfekują je. 
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4) OGRANICZAJĄ OSOBISTE KONTAKTY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI W CZASIE PRACY - przerwy w 
pracy pracownicy spędzają indywidualnie (nie grupują się),   a w sytuacji, gdy spotykają się w celu 
wykonania wspólnego zadania pracują w odległości minimum 1,5 m od siebie oraz mają 
zasłoniętą twarz maseczką   lub przyłbicą ochronną.  

5) Współdziałają z dyrektorem jednostki w realizacji zadań związanych z ochroną życia i zdrowia.  
6) Pracownikom zaleca się nie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust i oczu. 

 
2. Działania nauczyciela w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym  w szkole: 

1) Wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały 
wprowadzone. 

2) Umieszcza w widocznych miejscach w sali infografiki przypominające wprowadzone zasady 
bezpieczeństwa: 
a. Myj często ręce; 
b. Zachowaj odstęp; 
c. Nie podawaj ręki na powitanie, 
d. Staraj się nie dotykać innych, 
e. Jeśli masz jakąś trudność, problem, porozmawiaj z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem 

lub inną dorosłą osobą; 
f. Jesteś tu bezpieczny. 

3) Nie organizuje wyjść poza szkołę, np. spaceru do lasu, parku, miasta itp. 
4) Prowadzi gimnastykę w miarę możliwości przy otwartych oknach lub na boisku szkolnym lub 

wewnętrznym dziedzińcu szkoły. 
5) Organizuje cykliczne pokazy właściwego mycia rąk. Przypomina i daje przykład. 
6) Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, obowiązkowo po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
7) Nie łączy zabaw i gier z uczniami z innej grupy. 
 

3. Działania pracowników obsługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w szkole: 
1) Podczas kontaktu z dziećmi obowiązkowo noszą rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice. 
2) Odbierają dzieci przyprowadzone przez rodziców do oddziału przedszkolnego/ szkoły oraz 

wspierają w czynnościach samoobsługowych w szatni i zaprowadzają do sali. 
3) Pod koniec dnia – pomagają dzieciom w przygotowaniu się do wyjścia oddziału przedszkolnego. 

Przekazują dziecko rodzicowi. 
4) Usuwają z sal przedszkolnych przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

np. zabawki pluszowe, drewniane, książki, dywan. 
5) Obowiązkowo czyszczą i dezynfekują obszary, pomieszczenia, które zostały im przydzielone do 

sprzątania, w tym podłogi, blaty, klamki, poręcze, włączniki światła, telefony, klawiatura 
komputera, itp. – wykorzystując do tego celu otrzymany płyn dezynfekujący: 
a. Poręcze, klamki, włączniki światła –  2 x dziennie  
b. Zabawki i sprzęt sportowy – po każdej zabawie, gimnastyce 
c. Blaty stolików w salach/klasach, oparcia i siedziska krzeseł  przed każdym posiłkiem i po 

każdej zabawie stolikowej 
6) Systematycznie po zakończonych zajęciach wietrzą przez około 60 min. wszystkie pomieszczenia, 

gdzie przebywały dzieci. 
7) Przyjmując posiłki zachowują odstęp 1,5 wykorzystując jednorazowe rękawiczki, mają maseczki. 
8) Przed wydaniem posiłków dezynfekują ręce, zakładają maseczki i jednorazowe rękawiczki. 
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IV. Działania rodzica w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19 
 

1. Prowadzi wnikliwą obserwację swojego dziecka, która pozwoli dostrzec symptomy zakażenia. 
Najczęściej jest to: kaszel, katar, biegunka, a także przekrwienie błony śluzowej nosa i bóle głowy. 

2. COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową, istotne jest przestrzeganie zasad higieny. Jeśli 
dziecko kaszle lub kicha, należy uczyć go podczas kichania i kasłania zakrywania ust i nosa zgiętym 
łokciem lub chusteczką. 

3. Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 
4. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny, głównie aby unikało dotykania 

okolic oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie. 
5. Pokazuj dziecku jak właściwie zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania (zakrywanie ust i nosa 

zgiętym łokciem lub chusteczką). 
6. Nie przyprowadza do oddziału przedszkolnego/szkoły dziecka, które źle się czuje (ma podwyższoną 

temperaturę ciała, kaszel, katar, biegunkę, przekrwioną błonę śluzową nosa i bóle głowy). 
7. Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
8. Dla rodzica i dziecka wejście do szkoły znajduje się od ul. św. Kingi. Można wejść tylko do 

przedsionka, skąd dziecko z oddziału przedszkolnego będzie odebrane przez uprawnioną osobę, 
również z przedsionka będzie odbierane. Rodzic i dziecko winien wejść do budynku w maseczce i 
zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym . Przed zdjęciem maseczki pracownik szkoły dokona 
pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Po pomiarze należy zdjąć dziecku  maseczkę i 
zabrać ze sobą. Przy odbieraniu dziecka należy ponownie założyć dziecku maseczkę.  

9. Uczniowie przychodzący do szkoły samodzielnie dezynfekują ręce w strefie bezpieczeństwa wg 
instrukcji przy dozowniku. 

10. Zdejmują maseczkę: maseczkę wielorazowego użytku chowają do woreczka foliowego, a następnie 
do plecaka; maseczkę jednorazową – wkładają do woreczka foliowego i wyrzucają do kosza. 

11. Poddają się pomiarowi temperatury, którą termometrem bezdotykowym wykona pracownik szkoły. 
12. Udają się do świetlicy/ wskazanej sali bez zbędnej zwłoki na zajęcia. 
13. Po zajęciach niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 

 
 
V. Dostawa i spożywanie posiłków  

1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, 
odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się  zasady 
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (odległość 
stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i 
sprzętów). 

2. Pojemniki z posiłkami dostawca przekazuje pracownikowi szkoły  z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa: 1,5 m odległość między osobami, twarz osłonięta , rękawice jednorazowe. 

3. Przyjmujący posiłek sprawdza jego zgodność z zamówieniem. 
4. Spożywanie posiłków przez dzieci z oddziału przedszkolnego będzie odbywać się w ich sali,  

uczniowie szkoły będą spożywać posiłki w stołówce szkolnej 
5. Przed i po posiłku blaty stołów i poręcze krzeseł i inne powierzchnie dotykowe będą 

dezynfekowane.  
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6. Posiłki cateringowe będą dostarczane w pojemnikach jednorazowych, które po zakończeniu posiłku 
będą wyrzucane do worków na odpady. 

 
 
 
VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID19 

Na wypadek pojawienia się u osoby przybywającej w budynku objawów wskazujących na zarażenie 
koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem), wydziela się osobne 
pomieszczenie i kieruje na pobyt w nim w celu izolacji  i zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji 
oraz powiadamia telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Zielonej Górze oraz 
prawnego opiekuna dziecka. 

 
VII. Tryb dokonywania zmian w procedurze. 

   Zmian w procedurze dokonuje dyrektor w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i dyspozycji    
   Ministerstwa Zdrowia oraz GIS-u. 
 

VIII. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły oraz dyrektor. 
 
 
Procedura wchodzi w życie 04.05.2020 r.  
 
        Dyrektor szkoły  
        Bogumiła Moskaluk 


