
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNE DLA UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W GNIEWKÓWCU w czasie epidemii covid 19

Obowiązujące od 1 września 2020 roku

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego uczniowie w szkole mogą 
przebywać :

- dzieci objęte dowozem od godziny 7.10 do  zakończenia zajęć lekcyjnych
( bus 1. 13.20, bus 2. godz. 14.25 i bus 3. godz. 15.30

- dzieci nieobjęte dowozem przychodzą najwcześniej o godz. 7.30 i 
wchodzą po zmianie obuwia i odzieży wierzchniej do przydzielonej klasy, 
przebywają w szkole do ostatniej lekcji ( zgodnie z planem danej klasy).

2. Organizacja pracy grup/ klasy:

a) Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej Sali. 

b)   Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie.

3. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących 
chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, 
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 
nietypowe). W przypadku alergii rodzic musi dostarczyć zaświadczenie 
lekarskie. 

4. Dzieci przynoszą do szkoły butelkę z piciem i nie dzielą się nim ani 
śniadaniem z innymi uczniami. 

5. Uczniowie bezwzględnie przynoszą własne przybory szkolne, w razie ich 
braku nauczyciele ani inni uczniowie nie będą mogli im pożyczać. 

6. Zwłaszcza młodsi uczniowie nie przynoszą do szkoły zabawek ani innych 
zbędnych przedmiotów.

7. W czasie przerw, jeśli są odpowiednie warunki pogodowe, wychodzą na 
świeże powietrze, w przeciwnym wypadku spędzają je w salach. 

8. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

a) Tylko jedna osoba zdrowa przyprowadza dziecko i przychodzi tylko z 
dzieckiem mającym pozostać w placówce.

b) Po wejściu do szkoły dziecko zobowiązane jest do dezynfekcji rąk.

c) Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko 
odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w 
widocznych miejscach w placówce.



d) Nauczyciel dyżurujący przy wejściu/wyjściu dokonuje pomiaru 
temperatury wchodzącemu/wychodzącemu dziecku w uzasadnionych 
przypadkach.  

e) Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo 
odmówić przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o 
konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

f) Rodzic odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do 
środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu 
społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych 
oczekujących dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.

g) W razie konieczności rodzic może wejść do szkoły w 
maseczce, wpisać się na listę oraz zdezynfekować ręce. 
Konieczne jest zachowanie społecznego dystansu oraz 
ograniczenie przemieszczania się po szkole a także 
ograniczenie kontaktu z pracownikami szkoły.

9. Odbieranie dzieci ze szkoły :

a) Odbieranie dzieci z klas odbywa się zgodnie z planem zajęć dla 
danej klasy.

b) Rodzic czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko. 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor wraz z nauczycielami  ustala regulaminy wewnętrzne i 
dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów 
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i 
choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym  i SANEPiD w celu zapewnienia 
odpowiednich środków  bezpieczeństwa sanitarnego.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na 
okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 
koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych 
informacji od rodziców o liczbie dzieci klas I-III zgłoszonych do opieki oraz 
rodziców uczniów klas IV-VIII na zajęciach



5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje 
o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do 
placówki.

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia 
zachorowania dziecka lub pracownika.

7. Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny.

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki 
higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do 
dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z 
zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci,  umieszczone w 
widocznych miejscach w placówce.

10. Zobowiązuje nauczycieli i innych pracowników szkoły do 
bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ 
wyjściu z palcówki /w trakcie pracy ) .

 

NAUCZYCIELE

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu 
realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w szkole.

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.

3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia 
dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku w sposób 
ustalony przez dyrektora szkoły.

5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie 
zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

6. 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.

7. 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.



8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za 
zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

PRACOWNICY SZKOŁY

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

2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem 
dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.

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

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

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

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy 
wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem 
producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze 
co najmniej 60 stopni i wyprasować.

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. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników 
obsługi do:

 utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),

 dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,

 dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy 
krzeseł,

dezynfekcji toalet, 

 dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i 
Sali przedszkolnej.



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

9. Do obowiązków personelu obsługi należy także: sprawdzanie poziomu płynów 
do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w 
użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  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.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-
19 w szkole,  

2. Rodzice  przekazują  dyrektorowi  lub  nauczycielowi  informacje  o  stanie
zdrowia dziecka, które są istotne. 

3. Wyłącznie  zdrowi  rodzice (opiekunowie)  przyprowadzają  do szkoły  tylko
zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego
kontaktu:

1. z osobą chorą na koronawirusa,

2. z osobą będącą w izolacji,

3. z osobą przebywającą na kwarantannie.

4. Rodzice  stosują  się  do  zaleceń  lekarskich,  które  mogą  określić  czas
nieposyłania dziecka do instytucji,  jeśli  wcześniej dziecko chorowało. Po
przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do placówki
zaświadczenia  lekarskiego,  potwierdzającego  stan  zdrowia  dziecka,
umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

5. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i
ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki, uczeń przebywa w maseczce do
momentu zajęcia ustalonego mu miejsca w klasie.

6. Rodzice  przyprowadzają  dzieci  do  szkoły  najwcześniej  o  godz.
7.30

7. Rodzice odbierają młodsze dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych
( oprócz dzieci dowożonych, które są objęte opieką świetlicy).



8. Na  zajęciach  świetlicowych  mogą  przebywać  wyłącznie  dzieci
objęte dowozem. 

9. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do
zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury
powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu.

10. Rodzice  wyjaśniają  uczniowi,  że  nie  może  zabrać  do  szkoły
niepotrzebnych przedmiotów.

11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce
płynem  do  dezynfekcji  rąk,  wg  instrukcji  stanowiącej  załącznik  nr  4
(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) oraz wpisujja się na
listę. W czasie pobytu w placówce zobowiązani są do założenia maseczki
ochronnej.

12. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu
i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.

13. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków
jego  rodziny,  potwierdzono  wystąpienie  zakażenia  wirusem  COVID-19,
rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora
placówki.

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem 
(duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”):

a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

b) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,

c) pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,

d) dyrektor bądź nauczyciel zawiadamia stację sanitarno – 
epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na nr 112. 
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Inowrocławiu 

e) Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie 
zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze 
szkoły  jak najszybciej.

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem 
lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):



a) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 
pomieszczenia izolacji

b) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań 
zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

c) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – 
epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa.

d) Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce 
wodą z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie 
zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry.

e) Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z 
którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem.

f) We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu 
bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury  bezpieczeństwa  wchodzą  w  życie  z  dniem podpisania  przez
dyrektora  

2. Procedury obowiązują do odwołania.

3. Szkoła  Podstawowa  w  Gniewkówcu   zapewnia  niezbędne  środki
bezpieczeństwa  w celu zminimalizowania zakażenia wirusem covid-19 jak
i innymi chorobami wirusowymi..

4. Procedura może być modyfikowana.

5. Pracownicy  szkoły  zostaną  zapoznani  z  procedurą  niezwłocznie  po  jej
podpisaniu.

6. Uczniowie  zostaną  zapoznani  przez  wychowawców  podczas  pierwszych
zajęć w szkole.

7. Rodzice  zostaną  zapoznani  z  procedurą  podczas  pierwszych  zebrań
zorganizowanych przez szkołę oraz poprzez e-dziennik.

8. Na  tablicy  informacyjnej  znajdują  się  aktualne  numery  telefonów  do:
organu  prowadzącego,  kuratora  oświaty,  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej  oraz  służb  medycznych,  z  którymi  należy  się
kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
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