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Procedura organizacji pracy  i postępowania prewencyjnego 

pracowników oraz rodziców/opiekunów 

prawnych  w czasie zagrożenia epidemicznego 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie 

obowiązuje od 1 września 2021 r. 

Opracowana na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1166) - § 18; 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824); 

Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa: 

Uczeń - należy przez to rozumieć wychowanka szkoły. 

Pracownik - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych jak                             

i niepedagogicznych szkoły. 

Placówka - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego w Karolewie. 

Lekcja - należy przez to rozumieć zajęcia organizowane w placówce. 

CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

1. Przedmiotem procedury jest: 

a) określenie zasad profilaktyki w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem na terenie szkoły; 

b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów). 

2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców                              

i opiekunów prawnych uczniów placówki. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WDROŻENIE PROCEDURY 

Dyrektor szkoły 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Do szkoły może przychodzić tylko:  

a) uczeń / pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych; 

b) uczeń / pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie; 
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c) uczeń / pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.  

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów, którzy nie mają 

objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.  

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

4. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, 

ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, 

brak apetytu.  

5. Na terenie szkoły obowiązuje ograniczone przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest 

niezbędna, zobowiązane są one do stosowania środków ochronnych (osłony nosa i ust, rękawiczek 

jednorazowych lub dezynfekcji rąk).  

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w części wspólnej na dolnym 

korytarzu, klatce schodowej prowadzącej do sekretariatu szkoły, w sekretariacie szkoły lub w części 

wspólnej oddziału przedszkolnego grupy 3-4-latków. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2. 

8. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci                    

z oddziałów przedszkolnych oraz kl. I z zachowaniem zasady: 1 opiekun na ucznia/uczniów przy 

zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m.  

9.Opiekunowie mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                        

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce). 

10. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami 

ucznia.  

11.W przypadku pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 

które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości będą stosowane 

rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.  

II DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych szkoła rekomenduje 

szczepienie w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

2. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 

3. Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, 

fartuchy ochronne);  szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy oraz środki do dezynfekcji. 

 

4. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede 

wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

ciągach komunikacyjnych, na powierzchniach dotykowych (poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, 

w tym blaty w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki, sprzęt 

sportowy). 
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5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, 

unikanie dotykania oczu, ust i nosa.  

6. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5 metra) pomiędzy  osobami. 

7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku 

wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (załącznik nr 1 do procedury – instrukcja mycia rąk 

i instrukcja dezynfekowania rąk). 

 

8. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Grójcu, oddziału najbliższego zakaźnego szpitala i służb medycznych 

(Załącznik nr 2 do procedury – wykaz numerów kontaktowych). 

 

9. Z sal, w których przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.  

 

10. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć podlegają 

czyszczeniu i dezynfekcji. 

III OBOWIĄZKI  RODZICÓW 

1. Zapoznanie się z procedurami pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Karolewie 

(zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły) obowiązującymi w okresie pandemii koronawirusa. 

2. Natychmiastowe poinformowanie wychowawcy lub dyrektora szkoły o jakichkolwiek objawach 

chorobowych, które pojawiły się u dziecka. 

3. Nieprzyprowadzanie do szkoły dziecka, jeżeli ktokolwiek z domowników przebywa na 

kwarantannie w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

4. Przyprowadzanie do szkoły i odbieranie z niej dzieci przez opiekunów, którzy nie mają objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Powiadomienie szkoły, niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania pod kątem 

SARS-CoV-2. 

6. Niepodawania ręki na przywitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, procedurach szkolnych                    

i aktualnych obostrzeniach sanitarnych. 

8. Niepozwalanie dzieciom na przynoszenie do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek i innych 

zbędnych przedmiotów. 

9. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

10. Natychmiastowe informowanie wychowawcy o zmianie numeru telefonu kontaktowego. 

11. Niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność. 

12. Zachowywanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych 

dzieci i ich rodziców. 

13. Dezynfekowanie rąk środkami do dezynfekcji udostępnionymi w widocznym miejscu przy 

wejściu do szkoły. 
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IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych 

grup uczniów na terenie szkoły oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają 

się zajęcia.  

2. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min.  

3. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.  

4. Sale lekcyjne oraz części wspólne wietrzy się co najmniej raz na godzinę.  

5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się 

bezpieczną zasadę korzystania przez maksymalnie 3-osobową grupę dzieci z szatni przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.  

6. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce. 

7. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.  

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.  

9. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument 

wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze 

śpiewu chóralnego. 

10. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w wyznaczonych salach.  

11. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych uwzględnia zapisy dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie pandemii.  

12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, należy wietrzyć nie rzadziej niż co 

godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. Pomieszczenia te są wyposażone                             

w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.  

13. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej uwzględnia zapisy dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie pandemii.  

V PRZEBYWANIE  DZIECI  NA  ŚWIEŻYM  POWIETRZU 

1. Korzystanie z terenów zielonych i boisk  znajdujących się na terenie szkoły może odbywać się 

wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.  

2. Dopuszcza się użytkowanie siłowni znajdującej się na terenie szkoły, ale pod nadzorem 

nauczycieli i po dezynfekcji urządzeń i sprzętów. 

3. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw 

na świeżym powietrzu. 

4. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od 

osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publiczne. 

5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z teren wokół szkoły oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe. 
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7. W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, 

obręcze, podlegają one systematycznej dezynfekcji. 

8. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu uczniowie i nauczyciele mają obowiązek niezwłocznie 

umyć ręce zgodnie z  instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą pozostawać pod opieką 

nauczyciela.  

VI POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

UCZNIA 

1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u dziecka objawy wskazujące na możliwość zakażenia 

koronawirusem niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną. 

2. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączkę, kaszel, duszność, problemy                           

z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania: 

a) odizolować podejrzanego o zachorowanie ucznia od reszty społeczności szkolnej, umieszczając go 

w wyznaczonym pomieszczeniu – w sali terapeutycznej; 

b) zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób; 

c) pozostawić dziecko pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły; 

d) zmierzyć temperaturę ciała dziecka – jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub 

wyżej, należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły                   

i przypomnieć o obowiązku skorzystania z porady medycznej. 

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

sprzątaniu. 

4. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym                

i stacją sanitarno-epidemiologiczną.   

5. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje o tym organ 

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

6. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ 

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

VII POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ                          

O ZAKAŻENIE 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub                            

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, zastosowane zostaną rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

3. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

4. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać 

w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę 

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. 
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5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od 

wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz 

kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia 

należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli 

kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną.  

7. Dyrektor zastosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie 

dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

8. W miejscu, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie 

koronawirusem, należy przeprowadzić dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami 

zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

VIII HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI ORAZ INNYCH 

PRZEDMIOTÓW 

1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Obowiązkowo wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły muszą 

dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos oraz nie przekraczać 

obowiązujących stref przebywania. 

3. Wszyscy pracownicy mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, 

aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Na terenie szkoły monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu.  

IX ZASADY  BEZPIECZNEGO  WYDAWANIA  POSIŁKÓW 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie 

ciepłych posiłków) powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca 

min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. W przypadku 
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kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować 

maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

2. Osobom pracującym w jadalni zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo 

dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. Spożywanie posiłków 

powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między 

stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda 

o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu 

posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków 

przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia 

posiłku. 

5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w 

pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce 

należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona 

jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy 

stosować jednorazowe naczynia i sztućce. 

8. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy 

zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania                         

i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną / obsługę jadalni.  

9. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach 

zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na 

wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod 

warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte 

zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

10. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

X POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Niniejsza procedura obowiązuje do odwołania.  

2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku zmiany wytycznych wprowadzonych przez Ministra 

Edukacji Narodowej lub Głównego Inspektora Sanitarnego. 


