
 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w trakcie zajęć prowadzonych w Szkole 

Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. 

 

§ 1 

Informacje wprowadzające 

Wirus SARS-CoV-19 przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka drogą kropelkową 

oraz pośrednio , przez skażone wydzieliną oddechową przedmioty i powierzchnie. Wirus ma 

zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach , jeśli skażone 

zostały wydzieliną podczas kichania lub kaszlu. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa ze 

skażonych powierzchni na rękach poprzez błony śluzowe ( dotykając ust , nosa lub pocierając 

oczy ). 
1.Kluczowym punktem jest zachowanie szczególnej higieny rąk poprzez: 

a)  częste ich mycie z zachowaniem 30 sekundowego panelu, 

b) dezynfekowanie rąk przy wejściu do szkoły oraz sal lekcyjnych.   

2.  Rodzice /opiekunowie zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu do budynku szkoły a 

także zakrywać nos i usta oraz zachować społeczny dystans. 

2. Obowiązki personelu placówki: 

a) regularne sprawdzania stanu pojemnika z płynem odkażającym i uzupełniania go w razie 

potrzeby. 

b) regularne dokonywanie prac porządkowych, w szczególności dezynfekowania toalet oraz 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,  krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych po każdym użyciu, ściśle przestrzegając zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

c) przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

d) Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w specjalnie przygotowanym  

harmonogramie prac. 

 

§ 2 

Sposób organizowania zajęć 
1.Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych nauczyciel odbiera dzieci z boiska szkolnego. Przy wejściu 

wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury uczniom. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele oraz uczniowie dezynfekują ręce, a następnie wchodzą do 

wyznaczonej poszczególnemu oddziałowi sali.  Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci 

z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami. 

3. Należy przestrzegać dystansu społecznego. Uczniowie podczas zajęć zajmują stałe i wyznaczone 

przez nauczyciela miejsca. Zabroniona jest zmiana miejsc w sali. 

4. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły. 

5. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  Zabronione jest wymienianie się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

6.  Nauczyciel oddziałów 1-3 organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

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

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Uczniowie klas 4-8 

spędzają przerwy w salach lekcyjnych lub na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela zgodnie z 

planem dyżurów. Podczas przerwy drzwi i okna w sali są otwarte co umożliwi wietrzenie sali. 

7. Zaleca się aby nauczyciele i uczniowie dezynfekowali ręce przed użyciem pena do tablicy 

interaktywnej i pisaka do tablicy białej. 



8. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, 

wynoszący min. 1,5 m. Zalecane jest korzystanie przez pracowników szkoły oraz uczniów z 

maseczek ochronnych lub/i przyłbic w miejscach przestrzeni publicznej. 

9. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny być prowadzone  w miarę możliwości na świeżym 

powietrzu. Dzieci z klas 1-3 przebierają się w sali lekcyjnej. 

10.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których pracujący rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

11. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie korzystają z jednego wejścia do budynku. DO 

godziny 8.00 wejście przy Sali gimnastycznej, od godz. 8.00 do 16.15 wejście z boiska. 

 

 

 

§ 3 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

  

1.  Zabrania się przynoszenia zabawek oraz gadżetów przez dzieci z domu. 

2. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, 

w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem. 

W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uwagę na odpowiedni 

sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

3. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. 

4. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

5. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i nie mogą 

przychodzić do pracy. 

 

§ 4 

Kontakt z osobami trzecimi 
1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, pracownik  

szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 

2m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub 

przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba 

taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często 

zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

4. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z uczniami oraz pracownikami 

opiekującym się dziećmi. 

5. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk). 

 

 

§ 5 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

 1. Nauczyciel lub personel szkoły odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono 

zdrowe (nie ma objawów chorobowych). W tym celu możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury. 

przy pomocy termometru bezdotykowego. Dziecko mające objawy chorobowe sugerujące infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych  nie jest przyjmowane do szkoły. 

 



 2. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą na teren szkoły (wyjątek zebrania, 

rozpoczęcie roku klas 1). 

3. Do godziny 8.00 wejście do budynku szkoły przez salę gimnastyczną, od godziny 8.00 do za-

mknięcia szkoły 16.15 wejście od boiska.  

4. Rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów do/z Świetlicy zgłaszają się u pracownika ob-

sługi przy wejściu do szkoły od strony boiska i tam oczekują na odbiór dziecka.  

5. Uczniowie kończący lekcje są odprowadzani do Świetlicy i poza teren szkoły przez nauczyciela, 

który miał z nimi ostatnią godzinę zajęć/zajęcia pozalekcyjne.  

6. W przypadku gdy w trakcie zajęć istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel 

informuje dyrektora, który informuje rodziców o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka 

przez rodzica. Do czasu odbioru dziecka przebywa ono w izolatorium pod opieką pracownika. 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do szkoły muszą posiadać środki ochrony 

osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci. 

8. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły, a w odniesieniu do pracowników 

podmiotu oraz innych rodziców muszą zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m. 

9. Dzieci są odbierane od rodziców przez wyznaczonego pracownika przed wejściem na teren 

szkoły. 

10. Rodzice oczekują na odbiór dzieci przed wejściem na teren szkoły. 

11. Codziennie sporządzana jest lista pracowników przebywających na terenie szkoły oraz lista 

dzieci zawierająca wykaz pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi. 

12. Rodzice są zobowiązani informować Dyrektora  ZSP w Niepruszewie o podejrzeniu zakażenia 

Covid-19 lub kwarantannie. 

13. W przypadku wystąpienia zakażenia u pracownika szkoły, personelu pomocniczego, innych 

osób, dzieci lub członków ich rodzin/ osób z którymi ww. mieli kontakt należy natychmiast 

powiadomić Dyrektora ZSP w Niepruszewie telefonicznie 603 320 070 lub mailowo: 

dyrektor@zsp-niepruszewo.pl . 

 

 

 

§ 6 

Pozostałe regulacje 

1. W razie konieczności załatwienia sprawy w sekretariacie Zespołu, prosimy o wizytę w godzinach 

nie kolidujących z przerwami międzylekcyjnymi.  

2. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom za pośrednictwem cyfrowej platformy edukacyjnej wykorzystywanej w 

szkole (dziennik elektroniczny VULCAN). 

3. Na tablicy informacyjnej w szkole znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników, rodziców i opiekunów prawnych 

dzieci/uczniów oraz uczniów . 

5. Regulacje dotyczące funkcjonowania biblioteki, gabinetu profilaktyki, stołówki oraz organizacji 

zajęć pozalekcyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte są w odrębnych 

dokumentach. 

 

 

 

 

 

 

 

Niepruszewo, 28.08.2020 r. 


