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Postanowienia ogólne 

 Na teren szkoły wchodzi uczeń/pracownik, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

 Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 
prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

 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.  

 Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wchodzący do 
budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. 

 Na terenie szkoły ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum. Jeśli obecność osób z zewnątrz jest niezbędna to mogą wejść tylko osoby bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, mogą przebywać tylko 
w wyznaczonych obszarach, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i 
nosa maseczką oraz dezynfekcja rąk.  

 Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

 W szkole dostępny jest termometr bezdotykowy. Termometr jest dezynfekowany  po 
użyciu w danej grupie.  

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń 
będzie odizolowany w  wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 W miarę możliwości zachowywany jest dystans między osobami przebywającymi na 
terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczone gromadzenie się 
uczniów na terenie szkoły.  

 Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do 
minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.  

 Ustalony jest harmonogram przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, obiadów. 

 W miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej Sali. 

 W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy: 

  zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 
m,  

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka nauczyciela, 

 w miarę możliwość, ograniczyć przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 
uczniów,  
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 w miarę potrzeby pracodawca zapewnienia nauczycielowi maseczki i środki do 
dezynfekcji rąk. 

 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. 

 Uczniowie/pracownicy szkoły w częściach wspólnych mają obowiązek w przestrzeni 
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, zasłaniać usta i noc 
maseczką.  

 Wszyscy nauczyciele klas 4-8  i nauczyciele klas 0 – 3, którzy nie są wychowawcami tych 
klas, mogą odsłonić usta i nos w sali pod warunkiem utrzymania dystansu 1,5 m od 
uczniów.  

Uczeń zasłania usta i nos maseczką, kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel, 

 gdy opuszcza miejsce. 

 Kiedy uczniowie zmieniają salę lekcyjną nauczyciel lub inny pracownik wskazany przez 
Dyrektora dezynfekuje blaty stołów i sprzęt komputerowy. 

 W salach nie ma przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować. Sprzęty sportowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane.  

 Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub 
innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga jest myta detergentem 
lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego 
użyciu przez daną klasę. 

 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. 

 Prace pisemne sprawdzane przez nauczyciela przed zwróceniem uczniom poddawane są 
dwudniowej kwarantannie. 

 Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i 
podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

 Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz miejsc zielonych na terenie szkoły. 

 Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Nie można 
organizować wyjść do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia 
zachowanie dystansu społecznego. 

 Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami.  

 W celu uniknięcia skupisk uczniów w szatni ograniczona jest liczba szafek w boksach 
szatniowych. Część szafek przeniesiona jest na korytarze w różnych częściach szkoły. Na 
korytarzach szkolnych dostępne są wieszaki na odzież uczniów klas 1 – 5.  
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Przed zejściem do szatni dostępny jest środek do dezynfekcji rąk. 

 Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w 
szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 
prawnymi, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- 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. 

 Podczas dowozu uczniów do szkoły obowiązują zasady ważne w transporcie publicznym. 

 Jeżeli zaistnieje taka potrzeba procedury mogą zostać zmodyfikowane. 
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Aneks dla klas I-III  obowiązujący od 4.05.2021 

Organizacja zajęć w szkole  

 

1. Poniższe zmiany dotyczą klas 1-3 od 18.01.2021. Sprawy, które nie zostały uwzględnione 
w tym dokumencie reguluje Procedura organizacji zajęć od 1 września 2020r. w Szkole 
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku z późniejszymi zmianami. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

3. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 

prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

4. 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. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki 
chirurgiczne). 

5. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wchodzący do 
budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci, jeżeli w koniecznych sprawach wchodzą do 
przestrzeni wspólnej szkoły, muszą zachować 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: 
maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

7. Wszyscy wchodzący na teren szkoły mają obowiązek zasłaniać usta i nos maseczkami. 

8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa. 

9. Na terenie szkoły ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum. Jeśli obecność osób z zewnątrz jest niezbędna to mogą wejść tylko osoby bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, mogą przebywać tylko 
w wyznaczonych obszarach, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: maseczki, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej. 
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10. Wychowawcy grup ustalają sposoby szybkiej komunikacji, najlepiej telefonicznej z 
opiekunami dzieci i przekazują je do wiadomości dyrektora.  

11. W szkole dostępny jest termometr bezdotykowy. Termometr jest dezynfekowany  po 
użyciu w danej grupie.  

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/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

13. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie 
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne 
dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach 
budynku szkoły. 

14. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do 
minimum możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

15. Wychowawcy we współpracy z dyrekcją szkoły ustalają  indywidualny plan dnia dla danej 
klasy, uwzględniający, m.in.: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

 korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

 zajęć na placu zabaw, boisku szkolnym i patio. 
Rodzice są informowani o zmianach poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

16. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę i wchodzą do niej wyznaczonym 
wejściem. 

17. Od godziny 6:30 do 7:45 zapisani uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej, a następnie 
uczniowie klas 1-3 są kierowani przez wychowawcę świetlicy do sal. 

18. Uczniowie, którzy spóźnią się wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej. 
19. Po zakończonych zajęciach uczniowie są odprowadzani przez nauczyciela do świetlicy i 

wyznaczonych wyjść. Jeżeli przy wyjściu są jeszcze uczniowie innej klasy, nauczyciel 
czeka z grupą w bezpiecznej odległości, aż poprzednia grupa opuści korytarz. 

20. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

21. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie 
prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

22. Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy 1-3, a prowadzą w klasach 1-3 
zajęcia, np. języka angielskiego, religii, etyki, biblioteczne, terapeutyczne, itp. lub zajęcia 
pozalekcyjne powinni podczas zajęć mieć zasłonięte usta i nos, jeżeli odległość między 
nimi a uczniami wynosi mniej niż 1,5m, w takim przypadku zaleca się również osłonięcie 
ust i nosa przez uczniów. 

23. 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. 
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24. Sprzęty sportowe i pomoce dydaktyczne są dokładnie czyszczone oraz 
dezynfekowane. Dostęp do przedmiotów i sprzętów znajdujących się w sali, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować jest uniemożliwiony. 

25. 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 powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

26. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub 
innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz 
podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

27. Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

28. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

29. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

30. Odwołane są wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 
która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Możliwe są wyjścia w miejsca 
otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad 
obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

31. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach dzieci nie mogą 
udostępniać swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o 
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

32. Uczniowie korzystają z szatni przy salach. 

33. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w stałych 
grupach uczniów oraz w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do 
bieżącej nauki.  

34. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony do minimum 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

35. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole w miarę możliwości nie odbywają się w 
trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Odbywają się w małych 
grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po 
zakończeniu tych zajęć myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykane oraz dokładnie 
wietrzone sale. 

36. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zgodnie z Procedurą organizacji zajęć od 1 
września 2020r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku z 
późniejszymi zmianami. 

37. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy ustala 
pielęgniarka szkolna.  

38. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna.  
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39. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury 
funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz 
zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.  

40. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w 
szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 
prawnymi, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- 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. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 
dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa 
maseczką oraz zakaz przekraczania obowiązujących stref przebywania.  

3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są regularnie napełniane. 

4. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 
standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do 
szkoły/placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu 
z toalety. 

Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności regularnego mycia rąk. 

5. Dyrektor lub kierownik gospodarczy lub inna wyznaczona przez dyrektora osoba 
monitoruje  codzienne prace porządkowe, 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. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

7. Dyrektor lub wskazana przez niego osoba monitoruje codzienne wietrzenie sal i 
korytarzy. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

8. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące 
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. 

9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

10. Urządzenia sanitarnohigieniczne są myte na bieżąco, dezynfekowane lub czyszczone z 
użyciem detergentu.  

11. Na terenie szkoły są pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych. 

12. Podmioty zewnętrzne korzystające z  pomieszczeń szkoły mają obowiązek 
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów 
należących do szkoły, jak również wietrzenia pomieszczeń. 
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Gastronomia 

1. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową w jednorazowych pojemnikach, z 
jednorazowymi sztućcami. 

2. Pracownik firmy cateringowej ma obowiązek stosować środki ochrony osobistej. Przed 
wniesieniem posiłku dezynfekuje ręce.  

3. Dzieci spożywają posiłki w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i 
higienicznego spożycia posiłku. 

4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

6. Posiłki wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną przez dyrektora szkoły. Osoby 
wydające posiłki rygorystycznie przestrzegają zasad higieny: mają zasłonięte usta i nos, 
regularnie myją i dezynfekują ręce. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły 

1. Wszyscy pracownicy  są 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 domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

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. Na terenie szkoły w gabinecie pielęgniarki wyznaczone jest  pomieszczenie, w którym 
można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Ww. 
pomieszczenie wyposażone jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.  

5. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 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 trakcie pracy zauważył u siebie niepokojące objawy infekcji dróg 
oddechowych zgłasza to dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 
odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 
pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 
pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 
lub 112. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 
dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem. 

9. Ustala się miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami sugerującymi 
zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzana dodatkowe sprzątanie zgodnie z 
procedurami zakładowymi, a także dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się 
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
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Zawieszenie zajęć stacjonarnych 

 W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 
prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. 

 Dyrektor może wprowadzić mieszaną formę kształcenia. Oznacza to, że  może zawiesić 
zajęcia stacjonarne grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w 
zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość 
(zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie lub w szkole. 
Decyzję podejmie dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Opinie 
te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać 
pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu, w takim przypadku treść zgody lub opinii 
dyrektor lub wskazana przez niego osoba utrwala w formie protokołu bądź notatki. 

 Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony 
czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna 
będzie w tym przypadku pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego i zgoda organu prowadzącego. Minister Edukacji Narodowej nadal 
zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 

 O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz 
organ prowadzący szkołę.  

 W szkole może być prowadzona mieszana forma kształcenia (hybrydowa). W zależności 
od sytuacji może polegać np. na cotygodniowych zmianach grup uczniów uczących się 
stacjonarnie i zdalnie.  

 W okresie prowadzenia mieszanej formy kształcenia plan lekcji może ulec zmianie, czas 
trwania lekcji może zostać skrócony. 

 Podczas nauczania zdalnego, jeżeli dyrektor nie zadecyduje inaczej: 

 zajęcia odbywają się zgodnie z całorocznym planem lekcji, 

 realizowane są treści ze szkolnego zestawu programów nauczania (z możliwymi 
modyfikacjami), 

 uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach online,  

 jeżeli nauczyciel nie łączy się z uczniami „na żywo”, a przesyła wiadomość, uczeń  
jest obecny na zajęciach, jeżeli przeczyta wiadomość w dniu jej otrzymania, 

 usprawiedliwienie nieobecności zgodnie ze Statutem, 

 ocenianie zgodnie z PZO, 

 ocenianie zachowania zgodnie z WZO. 

 Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawcę klasy o trudnościach w zakresie 
sprzętu komputerowego lub dostępu do Internetu. 
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Przyprowadzenie/przyjście dziecka do szkoły 

 Wejście na teren szkoły jest możliwe, jeśli uczeń nie posiada objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych, a jego domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do  szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wchodzący do 
budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

 Wszyscy wchodzący na teren szkoły mają obowiązek zasłaniać usta i nos maseczkami. 

 W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy 
gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły.  

1. Uczniowie wchodzą na teren szkoły różnymi wejściami: 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

 godz. 6.30 – 16.30  wejście od strony sali gimnastycznej 

KLASY I – III zgodnie ze szczegółowym harmonogramem wysyłanym przez 
nauczycieli. 

KLASY IV-V 

 godz. 6.30 – 7.45  wejście do świetlicy od strony patio, schodami w dół 

 godz. 7.45 - 17.00  wejście przy sali gimnastycznej 

KLASY VI-VIII 

 godz. 6.30 – 7.45  wejście do świetlicy od strony patio, schodami w dół 

 godz. 7.45 – 17.00  wejście główne 

2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia rozwijające kreatywność lub na basenie na 1. 
godzinie lekcyjnej przychodzą do szkoły na godz. 8:05. 

 Od godz. 7:45 po przyjściu do szkoły uczniowie kierują się do sal lekcyjnych, w których 
mają pierwszą lekcję. 

 Od godziny 6:30 do 7:45 zapisani uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej, a następnie 
uczniowie klas 1-3 są kierowani przez wychowawcę świetlicy do sal, starsi – samodzielnie. 
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Odbieranie dziecka ze szkoły 

 Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły powinien być zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze ze szkoły opiekunowie 
z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Po wejściu do szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek zasłonić usta i nos maseczką oraz 
zdezynfekować ręce. 

 Rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka woźnemu lub innemu wskazanemu przez 
dyrektora pracownikowi i oczekuje na przyprowadzenie dziecka, pamiętając o 
zachowaniu dystansu społecznego od innych rodziców, dzieci i pracowników szkoły. 

 Rodzic podpisuje własnym długopisem odbiór dziecka na liście znajdującej się u woźnego 
szkolnego lub innego wskazanego przez dyrektora pracownika. 

 Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać, kontaktując się z 
nauczycielem przez dziennik Librus. 

 Uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy szkolnej, udają się do szatni i do wyjścia, 
bez gromadzenia się na terenie szkoły. 
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Oddziały przedszkolne – postanowienia ogólne 

 Do oddziału przedszkolnego mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe: 

 bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,  

 których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

 Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  

 W miarę możliwości jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

 Do danej grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, ci sami opiekunowie. 

 Grupa liczy maksymalnie 25 dzieci. 

 Powierzchnia sali, w której przebywa maksymalnie 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2, i 
na każde kolejne dziecko wynosi dodatkowe 2,5m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 
5 godzin dziennie (2m2 – jeżeli czas pobytu nie przekracza 5 godzin dziennie). 

 W salach nie ma przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć są czyszczone, dezynfekowane lub poddawane dwudniowej kwarantannie. 

 Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami.  

 Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 W miarę możliwości dzieci z poszczególnych grup nie kontaktują się ze sobą. Ustalane są 
różne godziny wychodzenia na dwór. 

 Opiekunowie zachowują między sobą dystans co najmniej 1,5m. 

 Posiłki wydawane są przez wskazaną przez dyrektora osobę w opakowaniach 
jednorazowych. Spożywane są przez dzieci w sali z zachowaniem zasad bezpiecznego i 
higienicznego spożycia posiłku. 

 Dzieci wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej. 

 Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko ze szkoły powinien być zdrowy, 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z oddziału przedszkolnego 
mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych 
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. Po wejściu do szkoły rodzic/opiekun ma 
obowiązek zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce. 
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 Rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka woźnemu lub innemu wskazanemu przez 
dyrektora pracownikowi i oczekuje na przyprowadzenie dziecka, pamiętając o 
zachowaniu dystansu społecznego od innych rodziców, dzieci i pracowników szkoły. 

 Rodzic podpisuje własnym długopisem odbiór dziecka na liście znajdującej się u woźnego 
szkolnego lub innego wskazanego przez dyrektora pracownika. 

 Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać, kontaktując się z 
nauczycielem przez dziennik Librus. 

 Wychowawcy grup ustalają sposoby szybkiej komunikacji, najlepiej telefonicznej z 
opiekunami dzieci i przekazują je do wiadomości dyrektora.  

 Do dyspozycji oddziałów przedszkolnych jest termometr bezdotykowy, który jest 
dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 

 Na pierwszym spotkaniu z wychowawcą rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury 
ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

 Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w 
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. Niezwłocznie powiadamia 
się rodziców/opiekunów w celu pilnego odbioru dziecka. 

 Dzieci możliwie często korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.  

 Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 
dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to jest wyłączony z użycia. 

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

 Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności regularnego mycia rąk, w 
szczególności po przyjściu do szkoły/placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 W wypadku konieczności pomocy w zabiegach higienicznych nauczyciele lub pracownicy 
obsługi mają założone indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe 
rękawiczki). Po zabiegu osoba pomagająca dziecku dokładnie myje ręce. 
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Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas 
nauczania zdalnego 

 Podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie nauczania zdalnego obowiązują 
wszystkie wytyczne z niniejszych Procedur, które mogą mieć zastosowanie w wyżej 
wymienionych zajęciach. 

 Szkoła, w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych prowadzi  działalność opiekuńczą dla 
dzieci zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami MEN. 

 Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 
świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w miarę możliwości w świetlicy szkolnej, 
a w przypadku większej liczby dzieci - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w 
szkole: jedna grupa=jedna sala. 

 Jedna grupa uczniów przebywa w miarę możliwości w świetlicy lub w razie potrzeby w 
wyznaczonej i stałej sali. 

 Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może 
być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

 Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole 
powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać). 

 Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali 
nauczyciele. 

 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. 

 Obowiązkowy jest dystans między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych 
szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). 

 Ograniczone jest organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych 
przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu 
społecznego. Możliwa jest organizacja wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny 
zielone (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej). 

 Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane są 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Jeżeli uczniowie spożywają 
posiłki w stołówce, to poszczególne grupy w czasie posiłku w stołówce nie mają ze sobą 
kontaktu i nie siedzą przy tych samych stolikach. W miarę możliwości spożywanie 
posiłków odbywa się tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala 
dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą 
być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane. 

 W sytuacji, gdy podmiot zewnętrzny korzysta z pomieszczeń szkolnych, jest on  
zobowiązany do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz 
sprzętów należących do szkoły. 
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Zajęcia pozalekcyjne, zajęcia specjalistyczne 

 Zajęcia pozalekcyjne w miarę możliwości odbywają się po  zakończeniu zajęć 
obowiązkowych. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach 
lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 
przeciwepidemicznych.  

 Podczas szkolnych zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczą uczniowie z różnych klas 
uczniowie zachowują społeczny dystans. Siedzą w oddzielnych ławkach, nie pożyczają od 
siebie przyborów i materiałów. Przed i po zajęciach nauczyciel przypomina o konieczności 
umycia/zdezynfekowania rąk.  

 Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 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 (pranie lub dezynfekcję) zabawki.  

 Po wejściu do sali uczniowie zajmują miejsca z zachowaniem dystansu min. 1,5m. Nie 
chodzą po sali bez koniecznej potrzeby. 

 Po zakończeniu zajęć nauczyciel przeprowadza dezynfekcję użytych pomocy, ławek oraz 
wietrzy salę. 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE 

 Liczba uczestników nie może przekraczać 5 osób. 

 W zajęciach w miarę możliwości biorą udział uczniowie z jednego zespołu klasowego. 
Jeżeli w zajęciach uczestniczą uczniowie z różnych klas to zachowują społeczny dystans, 
siedzą w oddzielnych ławkach. 

 Podczas zajęć uczniowie pracują wyłącznie przy stanowisku wyznaczonym przez 
nauczyciela oraz korzystają z własnych przyborów szkolnych (długopis, ołówek, kredki, 
pisaki). Nie pożyczają od kolegów ww. przyborów. 

 Uczniowie po każdych zajęciach zabierają do domu swoje zeszyty ćwiczeń. Za 
dezynfekcję/ kwarantannę ćwiczeń odpowiadają rodzice uczniów. 

 Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia ( ławka/krzesło ) podlegają dezynfekcji. 

 Jeżeli podczas zajęć uczeń korzysta z pomocy multimedialnych – elementy, których 
dotyka (np. klawiatura)  również podlegają dezynfekcji przez nauczyciela lub pracownika 
obsługi. 

 Pomoce dydaktyczne, których nie da się zdezynfekować (np. puzzle, rozsypanki) 
podlegać będą każdorazowo  2 - dniowej kwarantannie. 

 Przed i po zajęciach uczniowie dezynfekują ręce. 

 Sala do ww. zajęć powinna być starannie wietrzona- pomiędzy zajęciami i w razie 
potrzeby w trakcie. 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 

 Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 
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 W zajęciach biorą udział uczniowie z jednego zespołu klasowego. 

 Podczas zajęć uczniowie pracują wyłącznie przy stanowisku wyznaczonym przez 
logopedę oraz korzystają z własnych przyborów szkolnych (długopis, ołówek, kredki, 
pisaki). Nie pożyczają od kolegów ww. przyborów. 

 Uczniowie po każdych zajęciach zabierają do domu swoje zeszyty. Za dezynfekcję/ 
kwarantannę zeszytów odpowiadają rodzice uczniów. 

 Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia (ławka/krzesło) są dezynfekowane przez 
nauczyciela. 

 Jeżeli podczas zajęć uczeń korzysta z pomocy multimedialnych – elementy, których 
dotyka (np. klawiatura) są dezynfekowane przez nauczyciela. 

 Pomoce dydaktyczne, których nie da się zdezynfekować (np. puzzle, rozsypanki) 
podlegać będą każdorazowo  2 - dniowej kwarantannie. 

 Przed i po zajęciach uczniowie dezynfekują ręce. 

 Sala do ww. zajęć powinna być starannie wietrzona - pomiędzy zajęciami, w razie 
potrzeby również w trakcie zajęć. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE 

 Liczba  uczestników  zajęć  nie  może przekraczać 10.  

 W przypadku prowadzenia zajęć  z uczniami z różnych klas – uczniowie zajmują miejsca z 
zachowaniem dystansu społecznego- min 1, 5 (np. na krzesłach – w kręgu lub przy 
osobnych stolikach). 

 Prowadzący zajęcia w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podjąć decyzję o zmianie 
trybu prowadzenia zajęć z danym uczniem – w mniejszej grupie (np. co drugi tydzień). 

 Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia (ławka/krzesło) są dezynfekowane przez 
nauczyciela. 

 Jeżeli podczas zajęć uczeń korzysta z pomocy multimedialnych – elementy, których 
dotyka (np. klawiatura) również są dezynfekowane przez nauczycilela. 

 Pomoce dydaktyczne, których nie da się zdezynfekować lub umyć (np. puzzle, 
rozsypanki) podlegać będą każdorazowo  2- dniowej kwarantannie. 

 Przed i po zajęciach zalecane będzie uczniom staranne mycie/dezynfekowanie rąk.  

 W przypadku rażącego łamania przez ucznia zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego 
- do rodziców zostanie wystosowana informacja nt. zachowania ucznia i  zasadności 
kontynuowania zajęć. Jeśli, pomimo ww. uwag,  zachowanie ucznia  nie  ulegnie  zmianie,  
może to oznaczać czasowe zawieszenie terapii . O podjętej decyzji prowadzący 
powiadomi rodziców przez dziennik Librus. 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/ ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 

 Podczas zajęć uczniowie pracują wyłącznie przy stanowisku wyznaczonym przez 
nauczyciela oraz korzystają z własnych przyborów szkolnych ( długopis, ołówek, kredki, 
pisaki ). Nie pożyczają od kolegów ww. przyborów. 
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 Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia (ławka/krzesło) są dezynfekowane przez 
prowadzącego zajęcia. 

 Jeżeli podczas zajęć uczeń korzysta z pomocy multimedialnych – elementy, których 
dotyka (np. klawiatura) również podlegają dezynfekcji. 

 Pomoce dydaktyczne, których nie da się zdezynfekować (np. puzzle, rozsypanki) 
podlegać będą każdorazowo  2 - dniowej kwarantannie. 

 Przed i po zajęciach uczniowie dezynfekują ręce. 

 Po każdych zajęciach i w razie potrzeby w trakcie zajęć gabinet psychologa/pedagoga 
zostanie przewietrzony. 

ROZMOWY INTERWENCYJNE Z UCZNIAMI  

 Rozmowy przeprowadzane są wyłącznie w gabinecie pedagoga/ psychologa - po zajęciu 
przez uczniów wyznaczonych miejsc, z zachowaniem dystansu min. 1,5 m. 

 Po skończonej rozmowie wszystkie miejsca siedzące podlegać będą dezynfekcji a 
gabinet- przewietrzeniu. 

 Przed i po rozmowie uczniowie dezynfekują ręce. 

WSPÓŁPRACA  UCZNIA I RODZICÓW Z NAUCZYCIELEM WSPIERAJĄCYM/ 
REWALIDACJA 

 W pracy terapeutycznej z uczniem szczególny nacisk kładziony będzie na trening 
czystości oraz korzyści płynące z troski o higienę osobistą. 

 Podczas lekcji w klasie wskazane jest, aby nauczyciel wspierający ucznia miał zasłonięte 
usta i nos maseczką. Dopuszcza się zdjęcie ww. osłony w chwilach, kiedy zachowana jest 
wymagana odległość- 1,5 m pomiędzy nauczycielem a uczniami. 

 W przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym dopuszcza się 
przynoszenie przedmiotu/zabawki nie związanej z tokiem lekcji. Nauczyciel w miarę 
możliwości będzie dbał o to, aby uczeń nie udostępniał swojej rzeczy innym, natomiast 
rodzic  zobowiązany jest zadbać o dezynfekcję/ czyszczenie/ upranie tego przedmiotu. 

KONTAKTY Z RODZICAMI: 

Szkoła zapewnia wypracowane, skuteczne sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ 
opiekunami ucznia: 

- rozmowa telefoniczna, 

- dziennik LIBRUS, 

- kontakt/ konsultacje on-line, 

- w sytuacjach szczególnie trudnych – umówione spotkanie osobiste z 
rodzicami/opiekunami ucznia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, 
zasłonięte usta i nos, .wyznaczone miejsce). 

FORMY  KONTAKTOWANIA SIĘ Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SZKOŁĘ W 
ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

- poczta elektroniczna,  
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- spotkania on-line,  

- poczta tradycyjna- listy polecone, 

- rozmowa telefoniczna ( notatka z rozmowy), 

- w sytuacjach szczególnie trudnych – PPP/ OPS/ Asystent Rodziny/ Sąd Rodzinny/ PCPR- 
spotkanie osobiste z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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Zajęcia sportowe 

 Lekcje wychowania fizycznego, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, będą 
realizowane na świeżym powietrzu jako najbezpieczniejsza forma w czasie pandemii. 

 Uczniowie do szatni przy sali gimnastycznej będą wpuszczani przez nauczyciela z 
dzwonkiem rozpoczynającym lekcję. 

 Lekcja wychowania fizycznego będzie kończyła się 5 min. przed dzwonkiem, żeby 
uczniowie zdążyli się przebrać i opuścić szatnię z początkiem przerwy. 

 Podczas każdej przerwy nauczyciel wychowania fizycznego będzie zobowiązany do 
wywietrzenia szatni oraz w miarę potrzeby do dezynfekcji sprzętu sportowego. 

 Uczniowie, wchodząc na salę gimnastyczną, będą mieli dezynfekowane dłonie pod 
nadzorem nauczyciela prowadzącego lekcję. 

 Realizacja programu nauczania na lekcjach wychowania fizycznego będzie zgodna z 
zaleceniami MEN – ograniczenie sportów kontaktowych i gier zespołowych. 

 Pomiędzy uczniami z różnych klas (z wyjątkiem grup łącznych klas 8.) podczas zajęć 
wychowania fizycznego będzie utrzymywany dystans społeczny. 

 Jeżeli będzie taka konieczność, to lekcje wychowania fizycznego będą odbywały się na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły lub w salach lekcyjnych, gdzie będą realizowane 
tematy z wychowania zdrowotnego i pierwszej pomocy. 

 Wszystkie przybory używane podczas zajęć wychowania fizycznego będą 
dezynfekowane po każdym jego użyciu przez daną klasę. 

 Codziennie będzie myta podłoga w sali gimnastycznej. 

 Uczniowie nie przynoszą na zajęcia swojego sprzętu sportowego. 

 Uczniowie po każdych zajęciach sportowych zabierają do domu strój sportowy i 
przynoszą czysty na kolejne zajęcia. 

 Uczniowie mają zakaz spędzania przerw na korytarzu w obrębie sali gimnastycznej. 

  W przypadku gdy w jednej szatni będą razem przebierały się dwie grupy uczniów każda 
z grup będzie miała wydzieloną swoją strefę, a uczniowie będą zobligowani do 
przebywania w szatni w maseczkach. 

 Zasady dotyczą również gimnastyki korekcyjnej i zajęć wychowania fizycznego w klasach 
1-3 i zajęć sportowych w oddziałach przedszkolnych. 
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Świetlica 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 
wszystkich pracowników świetlicy szkolnej, uczniów z niej korzystających oraz ich 
rodziców/opiekunów  obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny opracowane zgodnie 
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. 

 W zajęciach świetlicowych mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję, których rodzice/opiekunowie oraz domownicy nie 
przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

 Uczniowie powinni być przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe, nie 
przebywające na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Przebywanie na terenie szkoły osób przyprowadzających i odbierających dzieci ze 
świetlicy ograniczone jest do minimum. Jednocześnie zobowiązane są one do 
zachowania zasad bezpieczeństwa: zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy 
wejściu do szkoły.  

 Do godz. 7:45 dzieci wchodzą do szkoły wejściem bocznym (od strony patio). 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych u ucznia 
w czasie opieki świetlicowej, a także po zgłoszeniu przez niego złego samopoczucia 
nauczycielowi, uczeń zostanie odizolowany od innych dzieci w miejscu na terenie szkoły 
do tego przeznaczonym, zostanie poinformowany dyrektor szkoły oraz 
rodzice/opiekunowie ucznia. 

 Rodzic/opiekun dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe zobowiązany jest w 
trybie pilnym odebrać je ze szkoły i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego.  

 Pracownik świetlicy, u którego wystąpiły objawy chorobowe wskazujące na infekcję 
zobowiązany jest natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć opiekę nad grupą, 
informując o sytuacji kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły, po czym postępować 
zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 W czasie zajęć świetlicowych uczniowie różnych klas powinni zachować dystans 
społeczny lub mieć zasłonięte usta i nos maseczką. 

 Wychowawcy świetlicy zbliżając się do uczniów lub do innych osób na mniej niż 1,5 m 
zasłaniają usta i nos. 

 Do dyspozycji pracowników i uczniów pozostają środki higieniczne (ciepła woda, mydło) 
oraz płyn do dezynfekcji, których stosowanie jest konieczne: 

 przed wejściem do sali zajęć, 

 przed posiłkiem i po nim, 
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 po powrocie z toalety, 

 po skończeniu zabawy wybraną zabawką, przedmiotem, 

 po powrocie z podwórka, placu zabaw, boiska, 

 lub każdorazowo, gdy zaistnieje inna konieczność lub indywidualna potrzeba 
któregokolwiek uczestnika zajęć.  

 Należy zachować szczególną uwagę podczas kichania i kaszlu, tj. ukryć nos i usta w 
wewnętrznej stronie zagięcia łokcia. 

 Należy unikać dotykania rękami twarzy – ust, nosa, okolic oczu. 

 Sale świetlicowe są wietrzone przynajmniej co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji. Jeśli warunki techniczne sali i pogoda na to pozwalają – 
okna powinny być uchylone. 

 Za wietrzenie sali odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia i/lub personel sprzątający. 

 W czasie zajęć świetlicowych uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów; 
obowiązuje zakaz pożyczania ich i wymiany między sobą, a przynoszenie własnych 
zabawek jest zabronione. 

 Z sali zajęciowych usunięte zostaną wszelkie przedmioty i obiekty, których dezynfekcja 
lub objęcie ich kwarantanną są niemożliwe (np. zabawki pluszowe, dywany, gazetki 
ścienne). 

 Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zajęć minimalizujących potrzebę 
korzystania z zabawek i gier świetlicowych oraz wykorzystywanie metod i form pracy 
niewymagających kontaktu między uczniami (gry słowne, kalambury, zagadki, 
konkursy, projekcje i prezentacje multimedialne itp.). 

 Możliwe jest realizowanie zajęć plastycznych i technicznych, a wtedy nauczyciel 
przydziela uczniowi materiały papiernicze/plastyczne (kartki, masy plastyczne, bibułę) 
wyłącznie do jego użytku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a powstałe prace 
uczeń zabiera do domu.  

 Do dyspozycji uczniów pozostają wybrane przez wychowawcę świetlicy gry i zabawki 
świetlicowe, jednak ich używanie podlega obostrzeniom.  

 Po skończonej zabawie/grze uczniowie obowiązkowo myją ręce, a zabawki trafiają do 
przeznaczonego do tego celu pojemnik, który wraz z zawartością objęty zostaje 48-
godzinną kwarantanną. 

 Za segregowanie zabawek i gier, umieszczanie ich w pojemniku/worku odpowiadają 
nauczyciele świetlicy.  

 Nauczyciel świetlicy codziennie przed rozpoczęciem zajęć z grupą przypomina o 
obowiązujących zasadach higienicznych, wraca do nich w ciągu dania tyle razy, ile uzna 
za konieczne, a także stale czuwa nad ich respektowaniem i w razie potrzeby pomaga 
podopiecznym w wykonywaniu wszystkich zalecanych czynności. 
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 W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej do niniejszego regulaminu zostaną 
wprowadzone stosowne zmiany, o których uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie 
zostaną niezwłocznie poinformowani. 
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Biblioteka 

 Korzystanie z biblioteki możliwe jest na określonych zasadach z uwzględnieniem 
dwudniowego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 
bibliotekach. 

 Stanowiska pracy bibliotekarek zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego 
dystansu (min. 1,5 m). 

 W bibliotece mają zapewniony jest dostęp do preparatu do dezynfekcji rąk, środków 
ochrony indywidualnej i preparatu do dezynfekcji blatów. 

 Pomieszczenie biblioteki, w miarę możliwości, jest wietrzone co godzinę. 

 Blaty  biurek, ławek i klawiatury są dezynfekowane po każdym użytkowniku przez 
pracowników biblioteki lub pracowników obsługi. 

 Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych dla poszczególnych klas 
dniach i godzinach. Harmonogram wypożyczeń zostanie ustalony z wychowawcami i 
zamieszczony w Librusie. 

 Przy wyznaczonym stanowisku do wypożyczenia może przebywać tylko jedna osoba. 

 Osoby oczekujące na wypożyczenie książki zachowują bezpieczną odległość 1,5 - 2 
metrów. 

 Każdy czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony osobistej 
obowiązujących  aktualnie w szkole. Podczas korzystania z biblioteki ma zasłonięte usta i 
nos. Przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce. 

 Do  przygotowanych do zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych należy 
dołączyć kartkę z imieniem,  nazwiskiem, klasą oraz datą zwrotu i odłożyć na półkę 
wystawioną przy drzwiach do biblioteki. Pod koniec każdego dnia półka z książkami i 
materiałami bibliotecznymi będzie odstawiana  do zaplecza i poddana kwarantannie.  

 Uczniowie nie mogą dotykać/przeglądać książek leżących na półkach przy drzwiach do 
biblioteki. 

 Wszystkie oddane książki podlegają kwarantannie 2 dni. Dopiero po tym czasie będą 
przyjęte do biblioteki. 

 Wypożyczanie książek odbywa się bez wolnego dostępu do półek. Książki podaje 
bibliotekarz. 

 Uczniowie korzystający z czytelni zajmują co drugie miejsce, mają zasłonięte usta i nos. 
Nauczyciele dezynfekują stoliki i krzesła po wyjściu ucznia. 

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW. 

 Bibliotekarze przygotowują podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. 

 Zestawy  dla uczniów klas I - III odbierają wychowawcy we wcześniej umówionym 
terminie i rozdają uczniom w klasach. Rodzice kwitują odbiór na listach podczas 
najbliższego zebrania. 
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 Uczniowie  klas IV - VIII zgłaszają się do biblioteki po gotowe zestawy w wyznaczonych 
terminach z własnym długopisem. Odbiór kwitują podpisem.  
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Przerwy, wyjścia uczniów na dwór 

 Uczniowie, jeżeli umożliwiają to warunki atmosferyczne, korzystają z boiska szkolnego 
oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długich przerw. 

 Przerwy, podczas których nie wychodzą na dwór, uczniowie w miarę możliwości spędzają 
w wyznaczonych miejscach przy salach, w których mają kolejną lekcję. 

 W klasach 1-3 przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie 
rzadziej niż co 45 min. 

 Uczniowie klas 1-3 korzystają z toalet pod opieką nauczyciela w miarę możliwości w 
trakcie lekcji klas 4-8. 

 Uczniowie klas 1-3 wychodzą na plac zabaw lub boisko szkolne podczas lekcji uczniów 
klas 4-8. Poszczególne klasy korzystają z placu zabaw/boiska szkolnego  w różnych 
godzinach, z zachowaniem dystansu społecznego między uczniami różnych klas. 

 Podczas pobytu na dworze należy unikać gier i zabaw kontaktowych. 

 Uczniowie w szatni sprawnie przygotowują się do wyjścia na dwór i czekają w 
wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. 

 Po powrocie do szkoły uczniowie myją ręce. 
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Sposoby kontaktowania się 

 Na spotkania z pracownikami szkoły należy umawiać się telefonicznie, przy pomocy 
dziennika elektronicznego Librus z nauczycielami lub poczty mailowej z pracownikami 
administracji.  

 Jeżeli niezbędny jest osobisty kontakt rodzica z nauczycielem, następuje on po 
wcześniejszym umówieniu się w wyznaczonym miejscu. Wszystkie osoby podczas 
spotkania osłaniają usta i nos oraz zachowują dystans min. 1,5m. Przed wejściem do 
szkoły rodzic dezynfekuje ręce.  

 O umówionym spotkaniu nauczyciel informuje pracownika portierni, który wpisuje imię i 
nazwisko wchodzącego oraz cel jego wizyty w księdze wejść. 

 Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji, najlepiej telefonicznej z 
opiekunami uczniów i przekazują je do wiadomości dyrektora. Z rodzicami można 
również kontaktować się za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony kontakt z uczniami 
oraz nauczycielami. Sprawy wymagające kontaktu z pracownikami administracji (w tym 
sekretariatu) przekazywane są przez rodziców telefonicznie lub mailowo. Uczniowie 
sprawy wymagające kontaktu z pracownikami administracji przekazują wychowawcom. 
Nauczyciele w miarę możliwości ograniczają kontakty osobiste z pracownikami 
administracji oraz obsługi sprzątającej, w razie kontaktu zachowują społeczny dystans/ 
pozostają w wyznaczonym obszarze.  

 Dane kontaktowe szkoły: 

Tel: (61) 8147731 
e-mail: sekretariat@splusowko.pl 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni – 
szkoła i oddziały przedszkolne 

 Wszyscy uczniowie, dzieci z oddziałów przedszkolnych i pracownicy szkoły zobowiązani 
są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, w 
szczególności po przyjściu do szkoły/placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności regularnego mycia rąk. 

 Na terenie szkoły/placówki obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa 
podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.  

 Obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych przez osoby 
z zewnątrz, a przez uczniów, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

 Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

 Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. 

 Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

 Przy wejściach do budynku dostępne są płyny dezynfekujące. Wszystkie osoby trzecie, w 
tym rodzice dzieci, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować dłonie, mieć 
zakryte usta i nos maseczką  

  

 oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

 W szkole prowadzony jest 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. 

Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

 Przeprowadzający dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujące się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Obsługa sprzątająca ściśle przestrzega czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 Środki czystości i środki do dezynfekcji urządzeń przechowywane są w miejscach 
zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 
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 Pracownicy obsługi sprzątającej na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-
higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Dyrektor 
prowadzi bieżącą kontrolę wykorzystywanych pomieszczeń. 

 Na terenie szkoły są pojemniki do wyrzucania zużytych rękawiczek jednorazowych i 
maseczek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku  
 

32 
 

Gastronomia 

 Na terenie szkoły  są czynne dystrybutory wody pitnej.  

 Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową w jednorazowych pojemnikach, z 
jednorazowymi sztućcami. 

 Pracownik firmy cateringowej ma obowiązek stosować środki ochrony osobistej. Przed 
wniesieniem posiłku dezynfekuje ręce.  

 Posiłki wydawane są w jednorazowych pojemnikach, dzieci korzystają z jednorazowych 
sztućców.  

 Obiady są wydawane uczniom w salach  

 Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz w miarę możliwości z klas 1-3 spożywają posiłki 
w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 Zużyte pojemniki i sztućce uczniowie wrzucają do odpowiednich pojemników, a firma 
cateringowa dostarczająca posiłki odbiera je ze szkoły. 

 Posiłki wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną przez dyrektora szkoły. Osoby 
wydające posiłki rygorystycznie przestrzegają zasad higieny: mają zasłonięte usta i nos 
maseczką, regularnie myją i dezynfekują ręce. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/ 
dziecka z oddziału przedszkolnego 

 

 Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w 
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. 

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

Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym 
wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu 
odebrania go ze szkoły. 

 Rodzic po poinformowaniu telefonicznym przez pracownika, który zauważył niepokojące 
objawy u dziecka, jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

 Rodzic po odebraniu ze szkoły/placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma 
obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania przez lekarza. 

 Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
jeżeli został poinformowany przez rodziców o zakażenia dziecka. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, należy bezzwłocznie poddać 
gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji.  

 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. 

 Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły 

11. Wszyscy pracownicy  są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

12. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

13. 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). 

14. Na terenie szkoły w gabinecie pielęgniarki wyznaczone jest  pomieszczenie, w którym 
można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Ww. 
pomieszczenie wyposażone jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.  

15. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 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. 

16. Pracownik, który w trakcie pracy zauważył u siebie niepokojące objawy infekcji dróg 
oddechowych zgłasza to dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 
odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 
pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 
pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 
lub 112. 

17. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 
dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

18. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem. 

19. Ustala się miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami sugerującymi 
zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzana dodatkowe sprzątanie zgodnie z 
procedurami zakładowymi, a także dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). 

20. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się 
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 


