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WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W LISZKACH                                   

W WARKUNKACH PANDEMII COVID – 19 

obowiązują od 1 września 2020 r. 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

Opracowane procedury opierają się na: 

1. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1 września 2020 r. 

2. Rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

3. Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (art. 30b upo). 

4. Rozporządzeniu MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie 

pandemii COVID – 19, dotyczące pracowników szkoły Podstawowej im. św. Jana 

Kantego w Liszkach, dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, uczniów 

oraz ich rodziców.  

2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem. 
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OBOWIĄZKI DYREKTORA 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe 

wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 

dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej - maseczki, rękawiczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej 

dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły. 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie 

plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz 

instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane 

przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, poręczy krzeseł, blatów i powierzchni płaskich. 

7. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19. 

8. Dyrektor w widocznym miejscu  umieszcza numery telefonów organów:  

- organu prowadzącego – UG Liszki – 12 280 62 41  

- GZEAS Liszki  –  12 280 60 24 

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 12 644 09 35,  12 644 91 33,          

12 684 40 32 

- służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112 

9. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowana zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

10. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

11. Dyrektor zapewnia termometr  – do pomiaru temperatury dzieciom oraz pracownikom. 

12. Dyrektor zapewnia pomieszczenie wyposażone w płyn dezynfekujący, zapewniające 

minimum 2 metry odległości między osobami, w którym można będzie odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

13. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących 

objawów chorobowy zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się 
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telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , a w razie pogorszenia się 

stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

14. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika będącego 

na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Obszar,  

w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami. 

15. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

1. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur 

ustanowionych na czas pandemii COVID – 19. Odpowiadają za zdrowie powierzonych 

ich opiece uczniów/ dzieci.  

2. Nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do zachowania między sobą dystansu, 

minimum 1,5 m. 

3. Nauczyciel dba, by w sali, w której odbywają się zajęcia nie było przedmiotów i sprzętu, 

których nie można skutecznie dezynfekować. 

4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel nakazuje i kontroluje dezynfekcję 

rąk przez uczniów. Przestrzega zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia,                                   

co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

6. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania 

i odbierania dzieci przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia przyjętych w szkole.  

7. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast 

izoluje dziecko w wyznaczonej na izolatorium sali (208). Bez zbędnej zwłoki zgłasza 

Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych u dziecka oraz powiadamia 

rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły/oddziału przedszkolnego. 
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8. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas zajęć. W przypadku 

wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem należy powierzyć 

je innemu pracownikowi.  

OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących w szkole procedur postępowania ustalonych na czas pandemii COVID 

– 19. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania do szkoły/oddziału 

przedszkolnego dziecka zdrowego – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły/oddziału 

przedszkolnego powinni mierzyć dziecku temperaturę. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez zbędnych zabawek  

i przedmiotów. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie w przypadku ewentualnej potrzeby wejścia do szkoły 

zobowiązani są do zakrywania ust i nosa np. maseczką oraz do dezynfekcji rąk. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły/oddziału przedszkolnego dziecka, 

jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

1. Uczeń przychodzi do szkoły bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

2. Uczeń zobowiązany jest do częstego mycia rąk, zakrywania ust i nosa podczas kichania. 

3. Uczeń zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust na korytarzach, w szatniach  

i toaletach. 

4. Uczeń korzysta tylko i wyłącznie z własnych przyborów i podręczników. 

5. Uczeń/dziecko nie przynosi do szkoły/oddziału przedszkolnego zbędnych 

przedmiotów. 

6. Uczeń stosuje się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły. 

7. Uczeń bezwzględnie przestrzega procedur bezpieczeństwa. 
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SZYBKA KOMUNIKACJA 

1. Formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem  

w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2 jest kontakt telefoniczny, a jeśli jest 

niemożliwy, to dziennik elektroniczny lub poczta elektroniczna. 

2. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności 

numerów telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi skontaktować w sytuacji 

koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka. 

3. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do szybkiej 

komunikacji z nimi w razie potrzeby. 

4. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący                                 

do szybkiej komunikacji. 

5. Nauczyciele udostępniają Dyrektorowi dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej 

komunikacji w formie zestawienia. 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW/DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 

1. Do szkoły przyprowadzane są tylko dzieci/uczniowie zdrowi.  

2. Rodzic pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

3. Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko ze szkoły mają obowiązek zachowania 

dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów/dzieci 

i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5 m. 

4. Dziecko do szkoły  przyprowadzane jest tylko przez jednego rodzica/opiekuna  - osobę 

zdrową. 

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

nie wolno przyprowadzać ucznia/dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego.  

6. W wyznaczonym czasie rodzic/opiekun (obligatoryjnie posiadający maseczkę/materiał 

zasłaniający usta i nos) przyprowadza dziecko do wejścia, przekazuje dziecko 

pracownikowi szkoły, który zaprowadza je do sali zajęć. 

7. W wyznaczonym miejscu rodzic lub opiekun (posiadający maseczkę/materiał 

zasłaniający usta i nos)  oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły. 

8. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły poza wyznaczony obszar. 
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ZASADY POBYTU UCZNIA/DZIECKA W SZKOLE/ODDZIALE 

PRZEDSZKOLNYM 

1. Uczniowie/dzieci  odbywają zajęcia w jednej wyznaczonej sali.  

2. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

3. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

4. W sali informatycznej znajduje się płyn do dezynfekcji klawiatury. 

5. Sale są dezynfekowane po zakończeniu wszystkich zajęć. 

6. Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem znajdującym się w południowym 

skrzydle szkoły. Korzystają z wieszaków znajdujących się przy salach lekcyjnych (nie 

korzystają z szatni znajdujących się w piwnicy).  

7. Nauczyciele klas I – III organizują przerwy dla swoich uczniów, tak aby ograniczyć 

kontakt z uczniami innych klas do minimum. W miarę możliwości przerwy spędzane 

są na świeżym powietrzu.   

8. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym. Korzystają  

z wyznaczonych boksów szatniowych. Przerwy spędzają w wyznaczonych obszarach  

i według ustalonego harmonogramu. 

9. Nauczyciele zwracają uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania i kasłania. 

10. Powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła etc.), ławki są 

dezynfekowane codziennie 

11. Z sal usuwa się przedmioty i zabawki, których nie można codziennie dezynfekować. 

12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy, sali 123 lub 124, hali sportowej i na 

świeżym powietrzu.  

13. Uczniowie przebywający na świetlicy przestrzegają regulaminu świetlicy. 

14. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej przestrzegają regulaminu biblioteki. 

ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA 

1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych, których godziny pobytu przypadają na czas 

wydawania posiłku, korzystają z żywienia przy zachowaniu reżimu sanitarnego.  

2. Wielorazowe naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60° lub wyparzane. 

3. Uczniowie spożywają posiłek w swoich salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela  
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w wyznaczonym czasie. Posiłek jest przynoszony przez dzieci w opakowaniach, które 

można zdezynfekować. 

4. Dostawca cateringu przywozi obiady dla uczniów w jednorazowych pojemnikach. 

Jednorazowe sztućce są wydawane przez pracownika obsługi. 

ZASADY WEJŚCIA NA TEREN SZKOŁY 

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobligowane do dezynfekcji rąk – środki 

dezynfekujące znajdują się przy wejściach do szkoły i oddziału przedszkolnego oraz 

zasłonięcia ust i nosa.   

2. Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły poza 

wyznaczoną strefę. Tylko w uzasadnionych przypadkach osoba postronna może wejść 

do sekretariatu, po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami.   

3. Wejście osoby postronnej odnotowuje się w księdze wejść i wyjść (data, imię  

i nazwisko, godzina wejścia, godzina wyjścia, numer tel. kontaktowego). 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ, POWIERZCHNI 

1. Dyrektor, zastępca dyrektora lub osoba upoważniona monitorować będą codziennie 

prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, 

włączników światła itp.) i powierzchni płaskich, blatów, zabawek i sprzętów 

używanych w salach. 

2. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się                               

na opakowaniach środków dezynfekujących. 

3. Toalety są na bieżąco dezynfekowane. 

4. W toaletach wywieszone są plakaty i piktogramy z instrukcjami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 obowiązują w Szkole 

Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do ich stosowania i przestrzegania. 
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3. Zapoznano wszystkich rodziców oraz pracowników Szkoły z treścią procedury poprzez 

umieszczenie dokumentu na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym 

oraz w sekretariacie Szkoły 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  

Załącznik nr 2 – Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia  

Załącznik nr 3 - Procedura dezynfekcji pomieszczeń, łazienek, placu zabaw 

Załącznik nr 4 – Procedura korzystania z biblioteki szkolnej 

Załącznik nr 5 – Instrukcja prawidłowego mycia rąk 

Załącznik nr 6 – Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk 

Załącznik nr 7 – Instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki 

Załącznik nr 8 – Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic jednorazowych 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………………………. 

Nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych objawów choroby zakaźnej (np. 

gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 

nietypowe objawy). 

Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin tj: 

- mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie 

sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19 

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, zostanie ono umieszczone w przygotowanym 

wcześniej izolatorium o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby 

i organy. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych  

z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez 

kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. do 

30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie jego pobytu w placówce.  

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko 

nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej 

rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid 19. 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka.  

Aktualny numer kontaktowy: …………………………………………………………… 

Data: …………………                                                            …………………………………………… 

 

                                                                          

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA  WIRUSEM SARS – COV – 2 

1.  Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych – sala 208. 

2. Do pracy w  szkole  mogą przychodzić TYLKO OSOBY ZDROWE, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji górnych dróg oddechowych kontaktuje się on  telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.) 

oraz powierzchnie płaskie. 

5. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, duszność                                

i problemy z oddychaniem, wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie 

dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, fartuch, rękawiczki),                   

a następnie przechodzi wraz z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji – sala 208,  

pozostaje w nim zachowując maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2m do 

momentu odebrania dziecka przez rodziców. 

6. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem CVID-19 Dyrektor zawiadamia właściwą 

powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, a także organ prowadzący  

o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie 

szkoły zachorowania na COVID 19. 

7. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez 

stację sanitarno – epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur. 

8. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

9. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są dezynfekowane.  

10. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 

11. Notatka zawiera następujące informacje: 

a) datę 

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej 
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c) godzinę powiadomienia organu prowadzącego 

d) godzinę powiadomienia rodziców 

e) opis przebiegu działań. 

12. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły. 

Przekazanie rodzicom dziecka podejrzanego o zakażenie: 

1. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony 

osobistej w postaci maski zasłaniającej usta i nos. Przed obiorem dziecka rodzi/prawny 

opiekun dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przed głównym wejściem                               

do budynku szkoły/oddziału przedszkolnego.  

2. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika 

szkoły, który się nim opiekował w izolatce. 

3. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki 

do ustalonego miejsca odbioru dziecka (korytarz przed wejściem głównym do budynku) 

i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowuje dystans 2 m od 

rodzica/opiekuna prawnego.  

4. Pracownik szkoły po identyfikacji rodzica/opiekuna,  przekazuje mu dziecko oraz 

informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać 

rodzicowi również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji rodzic/opiekun prawny 

opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

5. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje 

wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął                       

w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi do budynku i wypuścić dziecko do rodzica. 

Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je przejmie.  

6. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją 

ściąga maseczkę, fartuch i rękawice. 

7. Izolatka, w której przebywało dziecko jest dokładnie wietrzona i dezynfekowana                

za pomocą odpowiednich detergentów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ, ŁAZIENEK, 

NA CZAS PANDEMII W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas 

dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID – 19. 

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły 

podczas dezynfekcji sal i łazienek.  

Pracownicy  szkoły  zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury 

ustanowionej na czas zagrożenia wirusem SARS- COV-2. Szczególnie dotyczą pracownika 

sprzątającego, ale i pozostałych pracowników, którzy w trakcie wykonywania swojej pracy, 

również dydaktycznej i opiekuńczej, z różnych przyczyn, muszą dokonać dezynfekcji. 

Dezynfekcja pomieszczeń: 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku. 

2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również 

po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal, łazienek i innych 

powierzchni w szkole. 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic. 

4. Pracownicy szkoły dezynfekują toalety po każdej przerwie. 

5. Sale dezynfekowane są po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

6. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie 

oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, uchwyty,                            

co najmniej dwa razy dziennie, tj. po przyprowadzeniu uczniów/dzieci do szkoły oraz 

po ich wyjściu. 

7. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając                       

z nich należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka.  
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8. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

9. Każdorazowa dezynfekcja pomieszczenia zostaje odnotowana w karcie monitoringu 

czystości. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Nauczyciel bibliotekarz jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka 

lub przyłbica), środek do dezynfekcji blatu. 

2. W bibliotece w jednym czasie oprócz nauczyciela mogą przebywać dwie osoby.  

3. Zwrócone książki zostają odłożone na okres minimum 2 dni w wyznaczonym miejscu. 

4. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu. Po okresie kwarantanny książki 

można włączyć do ponownego użytku. 

5. Książek nie wolno dezynfekować żadnymi preparatami. Nie wolno ich ozonować ani 

naświetlać lampami UV. 

6. Po przyjęciu książek od ucznia należy każdorazowo zdezynfekować balat, na którym leżały 

książki.  
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ZAŁĄCZNIK NR  5 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 – INSTRUKCJA PRAWIDLOWEGO NAKŁADANIA  

I ZDEJMOWANIA MASECZKI 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 – INSTRUKCJA PRAWIDLOWEGO ZAKŁADANIA  

I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH 

 

 


