
Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Bojanie   i postępowania 

prewencyjnego pracowników oraz rodziców w czasie zagrożenia epidemicznego 

obowiązująca od 01 września 2021 r. 

 Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59).  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818  

i 2197).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

6. Wytyczne  MZ, GIS w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   

COVID-19, przepisy RODO i inne przepisy nadrzędne wg właściwości.   

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu 

uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

II. Zakres procedury 

Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej w Bojanie. W szkole  wszyscy  są 

zobowiązani do ścisłego przestrzegania wytycznych MZ, GIS, MEiN  oraz procedur 

szkolnych. 
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III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły, wszyscy pracownicy, rodzice, uczniowie. 

IV. Ogólne zasady 

1. Szczepienie-rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych 

grupach wiekowych. 

2. Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja 

środkiem dezynfekującym. 

3. Dystans- minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

4. Higiena- częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Maseczka  - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

6. Wietrzenie- przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

V. Organizacja pracy szkoły 

1. Do szkoły może przychodzić uczeń, pracownik, rodzic bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz  gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej. 

3. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność 

jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 
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rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz   środkami indywidualnymi  

z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim  umożliwia się 

skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełnia się  dozowniki. 

Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce 

wodą z mydłem. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie  mogą wchodzić do budynku szkoły. Wyjątek 

stanowią opiekunowie odprowadzający dzieci oddziałów przedszkolnych i klas I, którzy 

mogą wchodzić do budynku szkoły tylko w miesiącu wrześniu, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych                 

z  bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne     

w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek 

jednorazowych. 

7. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice 

i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione 

telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły. Osoby trzecie wchodzą wejściem A     

w budynku B i zobowiązane są do wpisania się w Rejestrze Wejść. 

8. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. W szkole obowiązuje zakrywanie ust 

i nosa w ciągach komunikacyjnych i w miejscach wspólnych. 

9. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz 

(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane 

do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób 
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(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się 

dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek             jednorazowych.  

10. W celu szybkiego i skutecznego  kontaktu, wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby 

szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia. 

11. Szkoła posiada termometr bezdotykowy  i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie. 

Dopuszcza się używanie innych  urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury. 

12. 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   

o konieczności pilnego odebrania  ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

13. Szkoła w miarę możliwości zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych, w salach, węzłach sanitarnych i ogranicza 

gromadzenie się uczniów na     terenie szkoły, wydając na bieżąco komunikaty i zarządzenia. 

Lekcje (oprócz języka angielskiego, niemieckiego, kaszubskiego, etyki, wychowania 

fizycznego i informatyki) będą się odbywać w miarę możliwości w tych samych 

pomieszczeniach. 

14. Szkoła ustala indywidualny harmonogram/plan dnia dla danej klasy, uwzgledniający m.in.:  

a. godziny przyjścia do szkoły  i wyjścia z niej,  

b. korzystanie z przerw wg obowiązujących w placówce zasad,  

c. korzystanie ze stołówki szkolnej,  

d. zajęcia na boisku i hali sportowej. 

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje              się: 

a. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów,        
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conajmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami 

uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od 

powierzchni stolika, 

b. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

c. w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 

d. w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek  

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,   uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

17. 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. Przybory i podręczniki można 

zostawiać w szkole, kiedy        uczeń wraca do domu. 

18. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone             

z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej 

podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po 

każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną 

klasę. 

19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy. 

20. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 

21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym  powietrzu 

na terenie szkoły. 
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22. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni          

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu        społecznego. 

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

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

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

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich 

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

natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

25. Każda grupa korzysta w miarę możliwości z oddzielnej szatni wychowania fizycznego 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. Należy unikać kontaktu dzieci z różnych klas. 

26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych dla określonych 

grup. 

27. Na świetlicy zaleca się w pierwszej kolejności  regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

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

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

prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji. Do 

regulaminu korzystania ze świetlicy należy wprowadzić zasady dotyczące 

bezpieczeństwa w okresie pandemii.  

28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni  wspólnej 

stosuje się maseczki (najlepiej chirurgiczne). 

29. Zajęcia pozalekcyjne  organizowane przez szkołę i podmioty zewnętrzne odbywają się 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć 

obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację  zajęć 
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pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem 

ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne 

wietrzenie sal. 

30. Szkoła korzysta z Publicznej Biblioteki w Bojanie, która ustala i upowszechnia zasady 

korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 

dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

31. Znajdujące się w szkole źródełka wody do picia zostają wyłączone z użytku. 

32. Dyrektor szkoły na bieżąco aktualizuje i upowszechnienia wewnętrzną procedurę 

funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. 

33. Dyrektor szkoły w miarę potrzeb wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące 

funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich  

rodzicami np.: 

a) obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych i  w świetlicy, 

b) w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni 

– obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

34. Do szkoły nikt nie ma prawa, tj. uczeń, rodzic wnosić dodatkowych, zbędnych 

przedmiotów, innych niż podręczniki i przybory szkolne, telefon komórkowy dla     ucznia 

/ dziecka przedmiotów, produktów. Dotyczy to także upominków dla kogokolwiek, 

artykułów spożywczych poza śniadaniem, itp. dla dziecka / ucznia. 

35. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  

36. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.  

37. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są przez podmiot zewnętrzny, który obowiązują 

wytyczne MZ, GIS, MEiN  oraz niniejszych procedur. Uczniowie przychodzą do 

stołówki i przebywają w niej zachowując dystans społeczny, zasady higieny Covid –19, 
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od czasu spożywania posiłku oraz niezwłocznie po nim zakrywają usta i nos wg potrzeb 

sanitarnych. Wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz pracownicy kuchni dbają       

o realizację ww. zasad MZ, GIS, MEiN oraz niniejszych procedur. 

38. Uczniowie i inne osoby przebywające na terenie szkoły w miarę możliwości wchodzą 

na        piętro w budynku A i B wyznaczonymi schodami a schodzą drugimi. 

39. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które 

nie  mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, 

z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 

40. Wykorzystywane klocki, zabawki w danej sali  są przydzielone dla jednej grupy. 

Wychowawca dba o odstawiane ich na 2 dni kwarantanny. 

41. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy  dokładnie czyścić lub dezynfekować lub używać ozonatorów. 

42. Podczas przerw uczniowie kl. IV - VIII przebywają na korytarzu przy wyznaczonych dla 

poszczególnych sal Strefach Wypoczynku chyba, że muszą przejść na zajęcia do innej 

sali, toalety lub na obiad do stołówki. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz kl. I-III 

pozostają pod opieką nauczycieli w swoich salach lub miejscach do tego wyznaczonych. 

43. Wyznacza się następujące Strefy Wypoczynku. 

Nr  sali lekcyjnej Strefa Wypoczynku

104,118 i 05 Hol górny budynek A

105 Korytarz od s.103 do sali 105

106,108 Korytarz od s.106 do sali 108

2.22, 2.2 Hol górny budynek B

2.4, 2.13 Korytarz od s.2.2. do Sali 2.4

2.8 Korytarz przy Sali 2.8

1.2 i 1.10, 0.10 Hol dolny budynek B

1.4 Korytarz od sali 1.2 od 1.10
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VI.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

1. Przy wejściu głównym umieszcza się  numer do kontaktu z inspekcją sanitarną           

w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które 

wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały 

zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły/placówki umieszczony jest środek do dezynfekcji  

rąk. 

4. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, 

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.  

5. Nauczyciele dbają o codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.  

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 sanitarno-higienicznych wywiesza się 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 

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

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

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/ pojemniki do ich wyrzucania.  

Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:                               
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https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-

ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-

cov-2/  

10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do 

przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących 

do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.  

VII. Spożywanie posiłków na terenie szkoły 

1. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami           

w czasie pandemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w miarę w tych samych 

grupach i z zachowaniem dystansu. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest 

czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

2. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego                 

i higienicznego spożycia posiłku.  

3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  

4. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.  

5. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone 

w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy      

i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może 

być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku 

stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem  wskazanym powyżej. 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. Do szkoły/oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/

wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.                   

W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy 
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termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia 

należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia 

takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia). 

2. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je                

w odrębnym pomieszczeniu / izolatorium / lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 2 m odległości. 

3. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez  dyrektora 

szkoły. 

4. Jeżeli obserwujemy niepokojące objawy należy dziecku zmierzyć temperaturę ciała. 

Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 

Rodzic  jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z objawami chorobowymi należy 

bezzwłocznie poddać  dezynfekcji i gruntownemu sprzątaniu. 

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji. 

8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego     

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę / 

protokół i/lub wydać decyzję / zarządzenie. 
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IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających                     
z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

4. Wyznacza się izolatorium, w którym będzie można odizolować (unikając kontaktu             

z innymi osobami), osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg 

oddechowych. Izolatorium wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.   

5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały 
dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

6. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania   
w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

8. O wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 

9. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  
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10. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem.  

11. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 
obowiązujących przepisów prawa.  

13. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę 

lub protokół i wydać decyzję lub zarządzenie. 

X. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu 

kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 

prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w 

sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty. 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany 

jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 
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XI.  Nauczyciele 

1. Wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom / uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę  

lekcyjną, podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie 

zajęć przy otwartych oknach. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

4. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, 

może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 

XII. Rodzice 

1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole podczas 

trwania  pandemii Covid -19. 

2. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch numerów telefonów, aby 

umożliwić    szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 

3. Do szkoły można przyprowadzać / może przyjść tylko uczeń zdrowy /dziecko 

zdrowe – bez  jakichkolwiek objawów chorobowych. 

4. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi szkoły istotnych informacji na 

temat stanu  zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej 

zmianie. 

5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko 

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie 

podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 
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XII. Pracownicy obsługi szkoły 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad MZ, GIS, MEiN  oraz 

niniejszych   procedur.   Powinni   zwracać   szczególną   uwagę   na   profilaktykę   

zdrowotną  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników 

przed zarażeniem. 

3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 

odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz. 

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki, etc), 

zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika – wcześniej 

wyznaczonego. 

5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy 

je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do likwidacji zgodnej           

z zasadami sanitarnymi. 

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły          

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, 

osób przebywających na terenie szkoły, etc. w zakresie szerzenia się Covid -19. 

7. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, 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, toalet. 

8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

9. Do obowiązków personelu obsługi należy także: 
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a) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie, 

b)  napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie       

i dezynfekowanie, 

c) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie          

i dezynfekcja. 

Zaleca się wszystkim członkom społeczności szkolnej bieżące śledzenie informacji 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej 

dostępnych na stronach gis.gov.pl 

XIV. Pobyt osób trzecich na terenie szkoły 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do 

niezbędnego minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, 

pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę  możliwości, 

odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – 

rękawiczek oraz maseczki ochronnej. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego 

kontaktu z uczniami. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli 

osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek 

powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie 

noszenia rękawiczek. 

XV. Postępowanie i warunki funkcjonowania, obecności i współpracy ze 

szkołą podmiotów trzecich, grup, organizacji, stowarzyszeń 

1. Podmioty trzecie, grupy, organizacje, stowarzyszenia, osoby świadczące usługi 

edukacyjne,  na terenie szkoły lub wykorzystujące pomieszczenia szkolne,  
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tj. klasopracownie, korytarze, szatnie, itp. lub w celu prowadzenia różnego rodzaju 

zajęć,    zajęć sportowych, fitness, itd., odbierające uczniów m.in. ze świetlicy                     

i odprowadzające t y c h  uczniów  przez szkołę zobowiązane są do ścisłego 

przestrzegania wytycznych MZ, GIS, MEiN w  celu zminimalizowania i zapobiegania 

rozprzestrzeniania się wirusa i choroby Covid - 19 oraz stosować się do zapisów 

niniejszych procedur. 

2. Ww. nakazy, wytyczne, wskazania muszą być odpowiednio doprecyzowane i zapisane  

w regulaminach ww. grup, osób, podmiotów, stowarzyszeń, a także w umowach tychże 

grup, osób, podmiotów, stowarzyszeń z rodzicami swoich podopiecznych oraz ze Szkołą 

Podstawową w Bojanie.  Grupy te mogą działać jedynie po zakończeniu zajęć.  

3. Osoby wyznaczone przez ww. grupy, podmioty, stowarzyszenia, itp. do prowadzenia 

zajęć na terenie szkoły lub do odbioru i/ lub przyprowadzania podopiecznych do / z 

świetlicy muszą one też być pisemnie upoważnione przez rodziców podopiecznych do 

odbioru ze świetlicy lub z zajęć lekcyjnych i odprowadzania do świetlicy lun na inne 

zajęcia szkolne. 

4. Ww. grupy, podmioty, stowarzyszenia, itp. zobowiązane są do przygotowania 

niezbędnych list, wykazów osób, uczniów, podopiecznych – w tym dokonywania 

bieżących aktualizacji - i przekazywania ich niezwłocznie do opiekunów, wychowawców, 

nauczycieli odpowiedzialnych za dane zajęcia szkolne, a jednocześnie podopiecznych 

ww. podmiotów trzecich, grup, organizacji, stowarzyszeń. 

5. Osoby wyznaczone przez ww. grupy, podmioty, stowarzyszenia, itp. do prowadzenia 

zajęć na terenie szkoły lub do odbioru i/ lub przyprowadzania podopiecznych do / z 

świetlicy, etc. zobowiązane są do ścisłej, bieżącej współpracy z pracownikami szkoły – 

pedagogicznymi i niepedagogicznymi. 

6. Szkoła zastrzega sobie możliwość modyfikacji ww. procedur w zależności od 

zmieniającej się sytuacji pandemicznej i / lub społeczno - gospodarczej, itp. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi wskazaniami zastosowanie mają przepisy 

nadrzędne. 
 17



XVI. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy 

powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną             

w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3. 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wejherowie, 84-200 

Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3a, kontakt z PSSE drogą listowną, elektroniczną 

(poprzez platformę EPUAP: /PSSE_WEJHEROW0/SkrytkaESP), mailowo na 

adres: psse.wejherowo@pis.gov.pl lub telefonicznie (58 677 79 01). lub dostępny 

poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu i życiu ludzi wywołanych złym stanem sanitarnym lub 

epidemiologicznym +48 697-611-090 

3. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej procedury w przypadku 

objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także 

zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia, itp., wprowadzeniu odpowiednich uregulowań 

przez władze lokalne, zmiany sytuacji epidemicznej i społecznej. 
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