
Procedury bezpieczeństwa w okresie 
pandemii COVID 19  na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr1 w Ozimku

Organizacja zajęć w szkole w trybie stacjonarnym:  

Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych.

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. 

Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia 
środka dezynfekującego. Uczniowie z klas I-III wchodzą do szkoły wejściem głównym, a 
kl. IV-VIII wejściem bocznym.

Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci nie  wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły. 
W wyjątkowych przypadkach mogą wejść za zgodą pracownika szkoły po założeniu 
maseczki i  bez objawów chorobowych.

W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/prawnymi  opiekunami ucznia 
rekomendowany jest kontakt telefoniczny bądź mailowy z wykorzystaniem e-dziennika. 
Rodzice/prawni opiekunowie przekazują wychowawcy klasy aktualne numery telefonów.

Pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powinien w miarę możliwości  
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły przed 
jedzeniem, po powrocie z przerwy ,po skorzystaniu z toalety ,przed wejściem na 
stołówkę, świetlicę i do szatni, należy bezzwłocznie umyć ręce lub je zdezynfekować), 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych będą dezynfekowane po 
skończonych zajęciach, a czynności zapisywane w karcie monitoringu.

Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie 
nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a wykonana czynność zapisana 
w karcie monitoringu.



Co najmniej raz na godzinę należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy rotacyjnie dla swoich uczniów na Ip lub placu
zabaw(gdy jest pogoda).

Zaleca się korzystanie przez uczniów z  pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym
w czasie przerw (ucz. z klas uczących się na parterze spędzają przerwy na placu przed 
szkołą wychodząc wyjściem głównym, uczniowie z klas uczących się na drugim piętrze 
wychodzą na czerwone boisko wyjściem bocznym.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym 
zabawek. 

Na terenie szkoły ucznia obowiązuje maseczka do momentu wejścia do klasy. Zalecam  
stosowanie maseczek na przerwach wspólnych dla uczniów klas 4-8.

Każdy zespół ma przydzieloną stałą  klasę na zajęcia lekcyjne, zmieniają się tylko 
nauczyciele uczący. Wyjątek stanowi sala komputerowa gdzie uczniowie będą 
uczestniczyć w lekcjach informatyki. Przed każdorazowym wejściem do klasy uczeń 
dezynfekuje ręce.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych. Uczniowie przed wejściem do świetlicy dezynfekują ręce. Salę należy 
wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w
szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Procedury bezpieczeństwa na  zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole 
uwzględniają takie same zasady  jak w trakcie  zajęć lekcyjnych.

Uczniowie wchodzą do  wyznaczonej przestrzeni biblioteki szkolnej, zgodnie z  
harmonogramem wypożyczeni. Zwrócone książki obowiązuje 2 dni kwarantanny. Z 
użytkowania przez uczniów zostaje wyłączona czytelnia ze stanowiskami 
komputerowymi. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z komputera lub 
drukarki za zgodą nauczyciela bibliotekarza pod warunkiem nałożenia maseczki i 
zdezynfekowania rąk. Codziennie w  godz.  11.00-11.30 następuje przerwa techniczna 
potrzebna na dezynfekcję. Wykonywane czynności zapisywane będą w karcie 
monitoringu.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniają wymagania określone
w przepisach prawa oraz aktualne wytyczne m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

Użycie termometru bezdotykowego następuje w przypadku podejrzenia objawów 
chorobowych u ucznia lub pracownika szkoły. Po każdym użyciu należy go 
zdezynfekować.

Drzwi szkoły będą zamykane na czas pobytu uczniów w szkole.  

Pracowników obowiązują w części wspólnej maseczki .

 



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni   
Przy wejściu głównym znajdują się  numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych. 

Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do 
szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

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.

Wprowadza 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, wyłączników.

Po każdej przerwie należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, 
wyłączniki światła, ławeczki na korytarzach, a czynności zapisać w karcie monitoringu.

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.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 
(po każdej przerwie) i  czyszczenie z użyciem detergentu po zakończeniu zajęć. 
Wykonywane czynności zapisywać w karcie monitoringu.

Uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych, zużyte wrzucają do 
wyznaczonych w szkole pojemników specjalnie oznaczonych.

Gastronomia  
Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna: kuchnia, jadalnia ),  należy zwrócić 

uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej pracowników. 
Przywożony przez dostawców towar w opakowaniach ma być dezynfekowany.

Wprowadza się trzyzmianowe wydawanie posiłków i spożywanie ich przy stolikach z 
rówieśnikami z danej klasy: kl.1-3 od 11.30 do 11.45, kl. 4 i 6 od 12.30 do 12.45 oraz kl. 
7-8 od 13.30 do 13.40. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po 
każdej grupie, a czynności zapisywane w karcie monitoringu.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy wyparzać. 

Zaleca się  podawanie przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki /posiłków do 
stolika ucznia.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły   
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.



 W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych należy odizolować pracownika w 
wyznaczonym  pomieszczeniu –izolatorium wyposażonym w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący.

1.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik 
powinien 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 może być zakażony 
koronawirusem.

2. 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). 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu , zdezynfekowaniu powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, 
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym.

 W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 Dowóz  uczniów do  szkoły,  odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie 
publicznym: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia  .  

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo 
kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z 
powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Procedury będą dostosowywane ,na bieżąco, do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w
kraju. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus/

