
 

 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

na terenie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach  

w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

 

Ogólne zasady postępowania na terenie placówki 
 

1. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej: środki 

dezynfekujące, maseczki, rękawiczki jednorazowe, ewentualnie przyłbice, fartuchy  

z długim rękawem. 

2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki 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. 

3. Do szkoły i przedszkola uczęszcza wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Dzieci do placówki są przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe. 

5. Każda osoba (dorosła i dziecko) z objawami choroby, takimi jak podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, podrażnione gardło itp. nie jest wpuszczana na teren 

placówki. Jeżeli objawy dziecka wynikają z alergii rodzic winien przedłożyć 

dyrektorowi zaświadczenie lekarskie o w/w. 

6. Wyznaczona przez dyrektora osoba dokonuje codziennego pomiaru temperatury 

każdemu uczniowi i pracownikowi w przedsionku placówki, przed wejściem do 

budynku. Mierzenie temperatury odbywa się za zgodą rodzica/prawnego opiekuna, za 

pomocą termometru bezdotykowego. 
7. Rodzic dziecka określa na wejściu przybliżony czas odbioru dziecka. 

8. Każda osoba (dorosła i dziecko) zaopatrzona jest w indywidualną osłonę nosa i ust, 

którą wykorzystuje w drodze do i ze szkoły/przedszkola. 

9. Rodzice nie wchodzą na teren placówki, oddają dziecko w przedsionku pod opiekę 

dyżurującego pracownika szkoły, który zaprowadza je do szatni i po przebraniu oddaje 

pod opiekę nauczyciela. 

10. Rodzic obierający dziecko nie wchodzi na teren placówki. Oczekujący na dziecko 

rodzice zachowują miedzy sobą bezpieczną odległość min. 2metrów. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły/przedszkola 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły/ przedszkola jak i 

innych dzieci  wynoszący min. 2 m. 

12. Dzieci nie wnoszą do placówki żadnych przedmiotów, zabawek. 
13. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem,  w tym po przyjściu do  placówki, przed  

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza. 

14. Na teren placówki nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 

przebywania na terenie placówki i nie umówiły spotkania z dyrektorem. Do szkoły 

mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, z osłoną ust i nosa. 

15. Osoby z zewnątrz, które w uzasadnionych przypadkach muszą wejść na teren placówki 

są pod ścisłą kontrolą wyznaczonego pracownika (od momentu wejścia do momentu 

wyjścia) z zachowaniem wszystkich środków ostrożności 
16. Wejście każdej osoby dorosłej do placówki każdorazowo wymaga zdezynfekowania 

rąk płynem udostępnionym przy wejściu oraz zachowania bezpiecznej, min. 2 

metrowej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w szkole, a także 

ograniczenia nieuzasadnionego przebywania kilku osób w jednym miejscu. Po wejściu 

i wyjściu każdej osoby dezynfekowane są klamki drzwi wejściowych oraz dzwonek. 
17. Pracownicy obsługi pracują w godzinach pracy szkoły wg harmonogramu ustalonego  

i zatwierdzonego przez dyrektora. 



 

 

 

Zasady organizacji pracy w grupach 
 

1. Nauczyciele świadczą pracę organizując zajęcia dla dzieci na terenie placówki. 

2. W grupie może przebywać do 12 dzieci. 

3. Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 4m
2 

 na dziecko i każdego 

opiekuna. 

4. Grupy przebywają w wyznaczonej i stałej sali, dzieci z poszczególnych grup się nie 

stykają. 

5. Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie. 

6. Dzieci mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela ze świeżego powietrza na terenie 

placówki, przy zachowaniu 1,5 m odległości 

7. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły. 

8. W sali, w której przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować (np. pluszaki, dywany, drobne klocki itp). Jeżeli do zabaw 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) to są one 

każdorazowo  zdezynfekowane. Na wyposażenie sali do zajęć, składają się: stoliki, 

krzesła, kredki, kartki, książki, zestawy do ćwiczeń, nożyczki, papier kolorowy. 
9. Co najmniej raz na godzinę wietrzona jest sala,  w której przebywają uczniowie. 

10. Opieka i indywidualne stanowiska pracy dziecka organizowane są z zachowaniem 

odległości min.1,5 m. Na stolikach oznakowane są miejsca do spożywania posiłków i 

zajęć.  

11. Pracownik przypomina instruktaż właściwego mycia rąk oraz konieczność mycia rąk, 

szczególnie przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza.  
12. Organizacja zajęć jest tak prowadzona, aby unikać skupisk dzieci w jednym 

pomieszczeniu, w tym samym czasie np. w szatni. 

 

Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy 

 

1. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do 

umycia rąk. 

2. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo 

opisanych w instrukcji mycia i dezynfekcji rąk. Instrukcje wywieszone są w widocznym 

miejscu w łazienkach pracowniczych. 

3. Łazienki wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk dla pracowników na bazie alkoholu 

(minimum 60%) oraz w jednorazowe ręczniki.  

4. Wszystkie osoby dorosłe przebywają na terenie placówki z zabezpieczeniem ust i nosa.   

5. Pracownicy  utrzymują dystans między sobą wynoszący min. 1,5 m. 

6. Po skończonej czynności i pracy, jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do 

zamykanego kosza na śmieci (odpady mieszane). 

Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów 

 

1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać 

zdezynfekowane. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą 

kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 

2. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez 

pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki, 

wyłączniki itp., z których pracownik korzystał danego dnia pracy. 

3. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. 

4. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem 

do dezynfekcji. Spryskany płyn należy pozostawić przez określony czas na 



powierzchniach wg zaleceń producenta. 

5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce. 

6. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętu będącego wyposażeniem 

placówki. 

7. Sprzęt z którego korzystają dzieci wymaga codziennego dezynfekowania. 

8. Pracownicy obsługi zobowiązani są do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

klasach i w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 

9. Wyznaczona przez dyrektora osoba jest odpowiedzialna za codzienne monitorowanie 

wykonywanych prac porządkowych i czynności dezynfekcyjnych na poszczególnych 

stanowiskach pracy. 

 

Postepowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zachorowania 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie, dziecka lub innej osoby przebywającej na 

terenie szkoły objawy choroby  takie jak: podwyższona temperatura, kaszel, duszność, 

 problemy z oddychaniem, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz 

w przypadku dziecka – rodziców/opiekunów celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 
2. Osobę z objawami choroby należy odizolować w wyznaczonym do tego celu 

pomieszczeniu z zachowaniem wszystkich środków ostrożności,  w tym m.in.  

z zachowaniem 2 m odległości od innych osób. 
3. W przypadki odizolowanego dziecka przebywa z nim wyznaczona przez dyrektora  

osoba. 
4. W sytuacji zaistnienia istotnych, niepokojących zdarzeń związanych z zagrożeniem 

zakażeniem koronawirusem na  terenie placówki dyrektor powiadamia niezwłocznie 

kierownika Wydziału Oświaty. 

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor  (w przypadku jego nieobecności nauczyciel który podjął 

informacje o (w/w) niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną  

i dostosować swoje działania do jej wytycznych. 
6. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor podejmuje decyzję o zamknięciu szkoły w celu przeprowadzenia 

dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów 

 

W załączeniu: 

 

1) Obowiązki Rodzica przyprowadzającego dziecko do szkoły/przedszkola w czasie 

pandemii koronawirusa COVID-19 

2) Wykaz numerów telefonów kontaktowych do właściwych organów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Zał-1.  

 

Obowiązki Rodzica przyprowadzającego dziecko do szkoły w czasie 

pandemii koronawirusa COVID-19 
 

1. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania Procedury bezpieczeństwa na terenie   

ZSP w  Czepielowicach w trakcie pandemii koronawirusa covid-19. 

2. Rodzic jest zobowiązany telefonicznie przekazać nauczycielowi w grupie lub 

dyrektorowi istotnych danych o stanie zdrowia dziecka. Np. o pojawieniu się kataru, 

bólu głowy, temperatury lub biegunki czy bólu brzucha. 

3. Jeżeli dziecko miało któreś z objawów w nocy, nawet jeżeli nie przejawia ich rano  

w danym dniu, nie może być przyprowadzone do szkoły. 

4. Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do  placówki dziecko zdrowe – bez 

najmniejszych objawów chorobowych. 

5. Dziecko jest przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

6. W razie pojawienia się zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania 

dziecka do placówki oświatowej, rodzic ma obowiązek ich przestrzegać. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych– 

nie wolno posyłać dziecka do szkoły/przedszkola. 

8. Jeżeli w czasie, gdy dziecko będzie uczęszczać do szkoły/przedszkola w rodzinie lub u 

innej osoby z którą dziecko lub inny domownik miał kontakt  pojawi się diagnoza lub 

podejrzenie zachorowania na Covid 19  należy  niezwłocznie o tym fakcie powiadomić 

o tym dyrektora placówki. 

9. Rodzic ma obowiązek wyjaśnić dziecku, zasadność zakazu nie przynoszenia do 

placówki żadnych  przedmiotów czy zabawek z domu. 

10. Rodzic ma obowiązek nauczyć i  przypomnieć dziecku każdego dnia idąc do 

szkoły/przedszkola o zasadach unikania dotykania  oczu, nosa i ust, myciu rąk, 

niepodawaniu ręki na przywitanie i sposobie kichania czy kasłania w łokieć. 

11. Rodzic bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkaża ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w placówce 

12. Gdy dziecko ukończy 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w 

drodze do i z placówki. 

13. Rodzic wyraża zgodę na pomiar przez pracowników temperatury ciała dziecka 

pozostającego pod opieka placówki. 

14. Rodzic w celu szybkiej komunikacji podaje do siebie nr telefonu  oraz oświadcza, że   

       zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania telefonu.  

 
 

 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………… 

Numer telefonu …………………………………………………………………. 

Przyjąłem do wiadomości 

       

                           

……………………………………… 

                                                                                              Data i podpis rodzica 


