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I. Cel procedury

Celem niniejszej  procedury  jest  ustalenie  sposobu postępowania  mającego na  celu  zapewnienie
bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów/dzieci w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie Szkoły Podstawowej  im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej

II. Zakres obowiązywania procedury

Niniejsza procedura dotyczy: 
 uczniów przebywających w szkole,

 rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły,

 nauczycieli,

 pracowników  obsługi  szkoły  oraz  innych  pracowników  szkoły  świadczących  pracę  na
terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

III. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie i upowszechnienie procedury, zapoznanie z nią rodziców
oraz pracowników szkoły jest Dyrektor szkoły. 

2. Rodzice, odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą. 

3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni
są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo 
i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

IV. Ogólne zasady organizacji pracy

1. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej wznawia funkcjonowanie
z  uwzględnieniem  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  Ministra  Zdrowia,
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

2. Ograniczone  zostaje  przebywanie  w  placówce  osób  z  zewnątrz,   zalecany  jest  kontakt
telefoniczny lub mailowy.

3. W razie konieczności wejścia do szkoły, należy zachować dodatkowe środki ostrożności  
i zalecenia reżimu sanitarnego:
 zachowanie  1,5  metrowego  dystansu  od  pracowników  szkoły  oraz  od  kolejnego

opiekuna z dzieckiem,
 zakrycie nosa i ust przy pomocy maseczki,
 obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 ograniczone przemieszczanie się po szkole, tylko w wyznaczonym obszarze,
 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

4. Do szkoły nie  mogą wchodzić  osoby,  które są chore,  przebywają  na kwarantannie  lub  
w izolacji.

5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
7. Rodzice/  opiekunowie  prawni  dziecka  maja  obowiązek  zaopatrzyć  dziecko  w maseczki

(rekomendowane  maseczki  chirurgiczne)  zastosowania  w  przestrzeni  wspólnej  szkoły
(korytarze, szatnia, toaleta) oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa.
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8. Dla dzieci przewlekle chorych Dyrektor szkoły w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami
prawnymi wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące ich funkcjonowania.

9. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.30 do 15.30

V. Organizacja i funkcjonowanie klas/grup.

1. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg

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

3. 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.

4. Uczeń zobowiązany jest 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.

5. 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.

VI. Nauczyciele 

1. Wychowawca/nauczyciel  opiekujący  się  uczniami  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  
i przypomnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

2. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

3. Klasa w trakcie przebywania w szkole w miarę możliwości nie kontaktują się ze sobą.
4. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
5. Podczas  zajęć  można  korzystać  tylko  z  takich  pomocy,  sprzętów,  które  można

dezynfekować, umyć, uprać.
6. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze,

klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
7. Sala, w której odbywają się zajęcia,  powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę

podczas  sprzyjających  warunków  zewnętrznych  wskazane  jest  prowadzenie  zajęć  przy
otwartych oknach.

8. 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. 

9. W  razie  wystąpienia  niepokojących  objawów  u  dziecka  nauczyciel  może  zmierzyć
temperaturę  w  trakcie  zajęć.  Na  zmierzenie  temperatury  wymagana  jest  zgoda
rodzica/opiekuna prawnego.

VII. Rodzice

1. Do  szkoły  można  przyprowadzać  tylko  dzieci  zdrowe  -  bez  jakichkolwiek  objawów
chorobowych.

2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji.

3. Opiekunowie  odprowadzający  dzieci  mogą  wchodzić  do  przestrzeni  wspólnej  szkoły,
zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
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b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
a. opiekunowie  zobowiązani  są  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  prawa

związanych  z  bezpieczeństwem  zdrowotnym  obywateli  (m.in.  stosować  środki
ochronne:   maseczki  (rekomendowane  maseczki  chirurgiczne),  rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Rodzice  zobowiązani  są  zapoznać  się  z  zasadami  obowiązującymi  w  szkole  w  czasie
trwania epidemii COVID -19 oraz dostarczyć stosowne zgłoszenia, oświadczenia i zgody.

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania Dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu
zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

6. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów  i  zabawek.  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 zobowiązani są zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki,
rzeczy.

7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do zastosowania w przestrzeni
wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
9. 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.

VIII. Pracownicy szkoły.

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć
wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci innych pracowników przed zarażeniem.

2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki
myjące  i  dezynfekujące,  maseczki)  i  są  zobowiązani  do  korzystania  z  nich,  a  także
bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.

3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości
oraz  w  kontaktach  z  osobami  z  zewnątrz  oraz  w  przestrzeniach  wspólnych  szkoły
(korytarze, szatnia, toaleta).

4.  Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku
zakrywania ust i nosa.

5. Zużyty  jednorazowy sprzęt  ochrony osobistej  (m.in.  maseczki,  rękawiczki),zdejmowany  
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika - kosza wyposażonego w worek.

6. Jeśli  w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je
spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji. 

7. Każdy  pracownik  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  Dyrektora  szkoły  
o  zdarzeniach  mogących  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo  dzieci  oraz  pracowników  
w zakresie szerzenia się COVID-19.

8. Obowiązkowe jest:
   utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy)-

mycie 2 razy dziennie lub częściej  w razie potrzeby,
   dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie

oraz w razie potrzeby,
   dezynfekcja  sprzętu  i  powierzchni  płaskich  w  tym  blatów,  poręczy  krzeseł

przynajmniej  raz  dziennie  oraz  w  razie  potrzeby  np.   przed   wejściem   do
pomieszczenia nowej grupy użytkowników,

   dezynfekcja toalet – 2  razy  dziennie całościowo, doraźnie  po każdej przerwie
oraz w razie potrzeby,
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   dezynfekcja sali gimnastycznej oraz używanego sprzętu sportowego oraz podłoga
powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a
używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez dana klasę,

  wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
zajęć i podczas przerwy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie, gdy okna są otwarte,

9. Każda  osoba  sprzątająca  odpowiedzialna  za  utrzymanie  czystości  danych  pomieszczeń
wypełnia kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.

10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji,  w  szczególności  czasu  niezbędnego  do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.

11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji  rąk w pojemnikach umieszczonych

przy wejściu do szkoły oraz  w  użytkowanych  salach  i  pomieszczeniach i bieżące
uzupełnianie,

 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 regularne napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w  toaletach, a także

ich mycie i dezynfekowanie,
 wymiana  worków  w  koszach  na  śmieci,  opróżnianie  koszy  oraz  ich  mycie  

i dezynfekcja.

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby Covid-19 u ucznia.

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą
przychodzić do szkoły. 

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować
się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora
szkoły.

4. W  szkole  jest  przygotowane  pomieszczenie,  tzw.  Izolatorium,  służące  do  odizolowania
dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

5.  Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6.  W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela  z zapewnieniem minimum 2m

odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej
odebrać dziecko ze szkoły.

7. O  zaistniałej  sytuacji  Dyrektor  lub  inna  wyznaczona  osoba  niezwłocznie  powiadamia
rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Nowym Targu.

8. Dalsze kroki podejmuje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych
działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu
sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  w  szkole  procedurami  oraz  zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
placówki,  w  których  przebywało  dziecko  podejrzane  o  zakażenie  i  za  stosować  się  do
wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

X. Postępowanie w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły.

1. Pracownik  przebywający  w  domu,  w  razie  wystąpienia  niepokojących  objawów,  nie
powinien przychodzić do pracy.
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2. Pracownik szkoły, w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinien
pozostać  w  domu  i  skontaktować  się  telefonicznie  z  lekarzem  podstawowej  opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną z której będą wynikały dalsze czynności dla
pracownika. Pracownik zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły o nieobecności.

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia
dyrektora lub osoby uprawnione i udaje się do domu, zalecany transport własny. Jeżeli  jego
stan zdrowia na to nie pozwala, pracownik powinien być umieszczony w izolatce do czasu
przyjazdu odpowiednich służb.

4. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
5. Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik,  należy  poddać  gruntownemu

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. Należy stosować się  do zaleceń  inspekcji  sanitarnej  przy  ustaleniu,  czy należy  wdrożyć

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
8. O  zaistniałym  przypadku  choroby  lub  podejrzeniu  zarażenia  należy  powiadomić

wszystkich pracowników oraz rodziców.

XI. Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub 
pracownika.

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły  został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym
oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do
wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

XII. Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku

elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej
w sekretariacie szkoły.

4. O  wszelkich  zmianach  w  procedurze  będą  niezwłocznie  powiadamiane  osoby
zainteresowane.
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 Załącznik nr 1 

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej  im Bolesława Chrobego w
Zubrzycy Dolnej w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany, rodzic dziecka: ……………………………….
………………………………………………... (imię i nazwisko dziecka ) 

uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej oświadczam, że
zapoznałem się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej
im  Bolesława  Chrobrego  w  Zubrzycy  Dolnej  w  trakcie  epidemii  koronawirusa  SARS-CoV-2 oraz
zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w niej zawartych. 

Zubrzyca Górna, ………………                        …………………………………………………… 
                                                                                  data czytelny podpis składającego oświadczenie

 Załącznik nr 2 

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej  im Bolesław Chrobrego
w Zubrzycy Dolnej w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem
przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

Kontakt z matką dziecka: telefon prywatny………………………………………………………… 
Telefon służbowy lub do zakładu pracy: ……………………………….. 
Telefon do członka rodziny nr 1 upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w sprawie (proszę podać
stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby): 
……………………………………………………………………………………………………...  Telefon  do
członka rodziny nr 1 upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w sprawie (proszę podać stopień
pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby): 
……………………………………………………………………………………………………... 
Zobowiązuję  się,  w  przypadku  próby  nawiązania  przez  szkołę,  połączenia  telefonicznego  
z numeru  18 2852713 telefonu. 

Zubrzyca Górna, ………………                        ………………………………………………………… 
                                                                                  data czytelny podpis składającego oświadczenie
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 Załącznik nr 3 

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej  im Bolesława Chrobego w
Zubrzycy Dolnej w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany, rodzic :……………………………….………………………………………………...

(imię i nazwisko dziecka )

uczęszczającej/go do oświadczam, że: 

 Członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem przebywają/nie przebywają* w kwarantannie 
domowej;

 Członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem przebywają/nie przebywają* w izolacji.

Zobowiązuję się do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka 
i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

Zubrzyca Górna, ………………                        ………………………………………………………
                                                                                  data czytelny podpis składającego oświadczenie
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 Załącznik nr 4 

do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej  im Bolesława Chrobego
w Zubrzycy Dolnej w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka
Ja, niżej podpisany, rodzic dziecka ……………………………….
………………………………………………... 

(imię i nazwisko dziecka )
Uczęszczającego  do  Szkoły  Szkoły  Podstawowej   im  Bolesława  Chrobego  w  Zubrzycy  Dolnej
oświadczam, że: wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury ciała mojego dziecka
przez  nauczyciela/opiekuna,  jeśli  zaistnieje  taka  konieczność,  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych. 

Zubrzyca Górna, ………………                        ………………………………………………………
                                                                                  data czytelny podpis składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić
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