
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu 

 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu wznawia funkcjonowanie z 

uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, wytycznych Gminy Miasta Wrocławia, Prezydenta Wrocławia oraz 

Kuratorium Oświaty. 

2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się 
realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym,                          
zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć  wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość.  

3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły (Załącznik nr 3): 

 ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy; 

 w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do 

stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk; 

 do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych; 

 osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze przy portierni, a w pozostałych częściach 

budynku tylko za zgodą dyrektora 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. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.50 do 17:00. 

8. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w portierni i w sekretariacie.  

9. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z 

zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do -kosza wyposażonego w worek. 

10. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia COVID 19, należy je spakować do 

specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

11. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie. 

 

§ 2 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

1. 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. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do 

domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą 

sugerować zakażenie COVID 19 (Załącznik nr 1. do Regulaminu). 

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach, 

zgodnie z planem lekcji oddziałów, z wyjątkiem dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.  

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. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do portierni zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

rodzice codziennie sprawdzają wiadomości w dzienniku elektronicznym (rekomendowane jest 

dwukrotne sprawdzanie) oraz przekazują szkole aktualne sposoby skutecznego kontaktu 

(numery telefonów); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu) (Procedura postępowania – załącznik nr 1. do 

regulaminu). 

7. 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. 

8. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie 

nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć.  

9. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny                 

– 1, 5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą 

powinni założyć maseczkę. Założone maseczki obowiązują w czasie przerw międzylekcyjnych. 

Na lekcjach maseczki nie obowiązują.  

10. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie 

spędzają w wyznaczonych miejscach.  

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 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 powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

16. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

  



§ 3 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-

obsługowych 

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 podczas przerw, w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 

odległości, w kontaktach z osobami z zewnątrz oraz w przypadku braku możliwości zachowania 

dystansu 1,5 m.  

3. Podczas wykonywania czynności służbowych, w tym zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-

wychowawczych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie 

ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  

4. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy 

dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w 

temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się 

COVID-19. 

6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga 

powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości częściej.  

8. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

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

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

10. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z 

zajęć na świeżym powietrzu.  

11. W razie wystąpienia niepokojących objawów pracownik szkoły może zmierzyć uczniowi/dziecku 

temperaturę. 

12. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych 

zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w 

świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w 

tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

14. 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. 

15. Zaleca się: 

 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,  

 dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie 

potrzeby, 

 czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co 

najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww. 

16. 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,  

 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. 

 

§ 4 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły. 

2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie 

odpowiednich odległości (min. 1,5 m) między pracownikiem a użytkownikami. 

3. Nauczyciel bibliotekarz określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki. 

4. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. 

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników 

światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz 

dziennie. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki. 

7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone 

półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.  

 

§ 5 

Zasady wydawania obiadów i funkcjonowania stołówki 

1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.  

2. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 1-5 spożywają posiłki w swoich salach lekcyjnych. 

3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję sal lekcyjnych oddziału po posiłkach.  

4. Ze stołówki korzystają uczniowie klas 6-8. 

5. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że 

uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę. 

6. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności 

dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do 

dezynfekcji. 

7. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą lub 

pracownik obsługi. 

8. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do wskazanego miejsca,  

 

 

 



§ 6 

Zasady dostarczania i przyjmowania obiadów do stołówki 

1. Dostawcy obiadów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej. 

2. Przywożony towar i produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

§ 7 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia szkoły w załączniku nr 1. do regulaminu.  

 

 

§ 8 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

2. Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły w załączniku nr 3 do 

regulaminu.  

 

§ 9 

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

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP nr 8 został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może 

podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności 

sanitarno-epidemiologicznych.  

 

§10 

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. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. 

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą 

sugerować zakażenie COVID 19 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

  

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

D. Rodzic dziecka/opiekun odbierający dziecko ze szkoły 
 Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, pozostaje w przedsionku szkoły lub w inny 

uzgodniony sposób informuje o gotowości odebrania dziecka) i czeka na zgłoszenie się pracownika, po zgłoszeniu 
podaje imię i nazwisko dziecka. Dziecko z objawami choroby nie może samo opuścić szkoły! 

 Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu i w rękawicach ochronnych przyprowadza 
dziecko do wejścia E i czeka na otwarcie drzwi przez rodzica – zachowuje właściwą odległość 2 m od drzwi, z tej 
odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości),  

 

 

A. Odrębne pomieszczenie do izolacji – pomieszczenie nr 32 

 Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Izolatka znajduje się w s. 32. 

 Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,  

 Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. zasłony, firany, 
dywany itp.). 

 
 

1. Izolacja ucznia  
 

3. Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 
przez pracownika szkoły 

 
 
 

 
 

2. Niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
 

 

 

  

 

B. Pracownik szkoły  
 Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19, (np. kaszel, 

katar, podwyższona temp, duszność, biegunka), izoluje go w odrębnym pomieszczeniu.  

 Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej 

(maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą 

używać środków ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum 

 Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do 

innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na szkolne boiska. W tym czasie sala jest wietrzona i 

dezynfekowana.  

  

 

 

C. Pracownik szkoły  
 Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami sposób szybkiej komunikacji niezwłocznie 

powiadamia rodziców o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły 

 

 

 

 

3. Odbiór ucznia przez rodziców następuje zgodnie z ustalaną procedurą odbioru ucznia ze szkoły 
 

 

 

  

 

E. Pracownik szkoły  
 Po zakończeniu procedury pracownik szkoły 

najpierw dezynfekuje rękawice, następnie 

zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch 

i rękawice.  

 Izolatka, w której przebywało dziecko, jest 

bardzo dokładnie sprzątana z użyciem 

właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – 

zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal. 

 

 

E. Dyrektor szkoły  
 Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników 

szkoły informuje najbliższą powiatową stację sanitarno- 

epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które 

mogą sugerować zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej 

postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.  

 Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący i sporządza 

notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz 

opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły. 

 

 



 

Załącznik nr 2.  

       Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

  

                                                                                       

 

  

 

 

 

 

C. Osoba z zewnątrz, która chce wejść do szkoły 
 W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia liczby osób z zewnątrz na terenie 

szkoły - osoba z zewnątrz może wejść do szkoły, jeżeli wcześniej umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo. 
Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W szkole nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.  

 Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta. 

 Osoba z zewnątrz nie wchodzi na teren szkoły, otwiera drzwi zewnętrzne i zatrzymuje się, podaje imię i nazwisko oraz cel 
wizyty. 

 Pracownik szkoły zabezpieczony w środki ochrony osobistej maseczkę, rękawice, sprawdzi uprawnienia wejścia – 
kontaktuje się z dyrektorem, jeżeli dyrektor wyrazi zgodę na wejście – wpuszcza tę osobę do przedsionka szkoły. 

 W wydzielonej części wspólnej, w śluzie, pracownik szkoły zarejestruje godzinę wejścia, nazwisko, imię osoby wchodzącej 
oraz kontakt (telefon) w razie konieczności poinformowania o zarażeniu w szkole. 

 

 C.1. Osoba z maseczką ochronną  
 wchodzi na teren szkoły, jeżeli uzyskała 

zgodę dyrektora na wejście,  

 nie wchodzi do szkoły, jeżeli nie uzyskała 
zgody na wejście – umawia się z dyrektorem 
na spotkanie telefonicznie lub mailowo  

AC.2. Osoba bez maseczki ochronnej   
 ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły osoba bez maseczki nie 

może wejść na teren szkoły, nie może też zbliżyć się do innych osób i otwierać drzwi do 
szkoły  - grozi to koniecznością dezynfekcji całego pomieszczenia śluzy, 

 przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest wykroczeniem i 
dyrektor szkoły musi go zgłosić do organów ścigania. 

 

 

 

 

 

2. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych  
 Zanim osoba z zewnątrz wejdzie do szkoły – pracownik szkoły zgodnie z zaleceniami GIS, dotyczącymi tego, że NA 

TEREN SZKOŁY MOŻE WEJŚĆ TYLKO OSOBA ZDROWA,  zmierzy wchodzącemu temperaturę ciała - termometrem 
bezdotykowym. 

 

 

  

 

                                                        A. Śluza ochronna = przedsionek wejścia do szkoły 

 Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i 
pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki. 
Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły (w środkach 
ochrony indywidualnej), on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz. 

 W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis 
„UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY” 

 
 

Jeżeli T<37 oraz brak objawów 

zakażenia górnych dróg 

oddechowych – osoba z 

zewnątrz wchodzi do szkoły  

Jeżeli T<37, ale osoba ma objawy zakażenia górnych 

dróg oddechowych takie jak katar, kaszel, duszność- 

osoba nie może wejść do szkoły   

 

 

             

 

Jeżeli T>37, osoba z zewnątrz nie 

może wejść na teren szkoły. 

 

                                                           1. Wejście osoby z zewnątrz na teren szkoły -                                                                                                                 
Rodzice i uczniowie oraz osoby z zewnątrz muszą zachować bezwzględny dystans społeczny - 2 m (jedna osoba przy 
portierni). 
 

3. Dezynfekcja rąk 
 Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcja dezynfekuje ręce przygotowanym w śluzie płynem do dezynfekcji, dopiero          

po dezynfekcji może wejść dalej. 

 
z 

 Osoba z zewnątrz mimo pozwolenia wejścia na teren szkoły przez dyrektora – musi wyjść ze 

szkoły, w takim wypadku następuje zamknięcie szkoły, dezynfekcja wejścia i zmiana pracownika 

szkoły na portierni. Pracownik, który miał kontakt z ta osobą, musi zmienić środki ochrony 

osobistej. 

 

 

             

 
4.  Zakończenie procedury wchodzenia ucznia do szkoły  

Po zakończeniu pracy pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje maseczkę, fartuch 
i rękawice  (jeżeli nie ma fartucha – zaleca się przebieranie, a w domu upranie odzieży w temperaturze co najmniej 60 
stopni).  

 Pomieszczenie wspólne zgodnie z procedurą jest sprzątane i dezynfekowana na koniec dnia, a powierzchnie dotykowe i 

płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 
  

 



Załącznik nr 3.  

Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem 

pracownika szkoły lub zachorowania na COVID-19  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                          
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Odrębne pomieszczenie do izolacji 
 Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcję izolatki. 

 Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane. 

  Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. 
 

 
 

 
1. Natychmiastowe odsunięcie od pracy i izolacja pracownika  

 

B. Pracownik szkoły /dyrektor 
 Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią po karetkę pogotowia  lub pod nr 999/ 

112/ i koniecznie informują, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie 

koronawirusem (np. kaszel, katar, podwyższona temp, duszność,) natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły. 

 Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatce.  

 Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta. 

 Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych osobistej (maseczki, rękawiczek 

jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum – najlepiej jedna osoba. 

 Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w 

miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast 

informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci.  W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

 

 

D. Pracownik szkoły/dyrektor   
 Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się  z izolowanym najpierw dezynfekuje rękawice, następnie 

poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.  

 Izolatka, w której przebywał chory,  jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana. 
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  
 Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

 Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek 

  

 

 

3. Zakończenie procedury  
 

W obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień, oraz przebiegu działań                  
i zachowuje ją w dokumentacji przedszkola oraz zawiadamia organ prowadzący. 

 

2. Powiadomienie właściwych służb  
 

B. Dyrektor 
 Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 

 W zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu dyrektor:  

 

 

A1. Lekkie objawy  
Dyrektor odsyła pacjenta do domu własnym środkiem 
transportu. Pracownik nie może korzystać z komunikacji 
publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik jest 
w izolacji. 
 

 

 

 

A1. Stan poważny – pracownik wymaga hospitalizacji 
Dyrektor dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację 

(wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu 

koronawirusem - do momentu przyjazdu karetki pracownik jest 

w izolacji 


