
Procedura postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia  

koronawirusem  ucznia lub pracownika((w czasie pandemii COVID-19) 

 Szkoły Podstawowej  nr 273 w Warszawie 

 

Podstawa prawna 

 

1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane 

na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). 

 

2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). 

 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. 

zm.) 

 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 697 z poźn. zm.). 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.) 

6. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 

roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form 

wychowania przedszkolnego. 

 

1. Cele wdrażanych procedur 

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w placówkach.  

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom. 

3. Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz – rodzice, dostawcy, 

goście. 

4. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji 

osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia. 

5. Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach 

funkcjonowania placówki  w trakcie epidemii Covid-19. 

2. Zakres obejmujący procedurę 

Procedura obejmuje i reguluje działania wszystkich pracowników oraz innych osób 

przebywających na terenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przez okres 

obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania. 



3. Ogólne zasady  

1. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

2. Do każdej grupy przydzieleni są stali opiekunowie. 

3. Każda  grupa liczy nie więcej niż 12 dzieci. 

4. Rodzic deklaruje godziny pobytu dziecka w placówce, wypełniając stosowny druk. W 

razie jakichkolwiek zmian zobowiązuje się powiadomić placówkę.  

5. Pobyt dziecka możliwy jest tylko wtedy, jeśli oboje rodzice wykonują pracę zarobkową i 

nie mogą sprawować faktycznej opieki nad dzieckiem.  

6. Placówka zapewnia pomieszczenie do izolacji (sala 13).  

7. W okresie zajęć opiekuńczych stołówka szkolna jest nieczynna. Dzieci mają zapewnione 

posiłki zgodnie z deklaracją rodzica przekazaną ajentowi. Posiłki dzieci spożywają w sali 

której przebywają dostarczane przez pracowników szkoły. Osoby przygotowujące posiłki 

nie będą miały żadnej styczności z dziećmi oraz z personelem szkoły. 

8. Placówka odwołuje wszystkie zajęcia wewnętrzne i  zewnętrzne z udziałem osób 

trzecich.  

9. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły zabawek i innych przedmiotów.  

10. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

11. Dzieci są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

12. Rodzic ma obowiązek poinformować placówkę, jeśli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

13. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego dzieci nie wychodzą na spacery ani na żadne 

wycieczki poza placówkę.  

14. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, z wyłączeniem placu zabaw, przy zachowaniu możliwie 

maksymalnej odległości. 

15. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego sale, w których przebywają dzieci, będą 

wietrzone minimum co godzinę.  

16. Z sal, w których przebywają dzieci, zostaną usunięte dywany, maskotki i inne 

przedmioty, których nie można dezynfekować.  

17. W szkole nie będą przebywały osoby trzecie.  

18. Stosowanie przez wszystkich pracowników i osób przyprowadzających i odbierających 

dzieci 10 zasad bezpiecznego zachowania (patrz: załącznik nr 1). 

4. Zasady sanitarne :  

1. Każda osoba, która wchodzi do szkoły, musi mieć założoną  maseczkę zasłaniającą nos i 

usta oraz  rękawiczki ochronne. 

2. Każda osoba, po wejściu do szkoły, zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni płynem 

znajdującym się przy drzwiach wejściowych. 

3. Szkoła dodatkowo dezynfekuje – klamki, włączniki światła, zabawki będą 

dezynfekowane 2 x dziennie. Stoliki będą dezynfekowane przed każdą zabawą przy 

stoliku.  



4. Wszystkie posiłki, podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego, dzieci będą spożywały w 

sali lekcyjnej.  

5. Dzieci i opiekunowie są zobowiązani do regularnego mycia dłoni wodą z mydłem 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza 

oraz po skorzystaniu z toalety. 

6.  Żadna osoba z personelu i osób przebywających w placówce nie może mieć 

jakichkolwiek objawów infekcji. 

7. W szatni może przebywać maksymalnie 1 rodzic/opiekun z dzieckiem. Rodzic ma 

obowiązek posiadania maseczki na twarzy oraz rękawiczek na dłoniach.  

8. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego źródełko szkolne będzie wyłączone. 

9. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego, każdy rodzic zobowiązany jest do 

wyposażenia  dziecka w wodę butelkowaną podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka. 

 

5. Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z placówki : 

1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są 

do zachowania dystansu społecznego, w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych 

dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 metry. 

2. Dziecko jest przyprowadzane do szatni przez rodzica/opiekuna. W szatni może 

przebywać maksymalnie 1 rodzic.  Dzieci do szkoły przyprowadzane są zdrowe. Opiekun 

przyprowadzający i odbierający dziecko również musi być zdrowy.  

3. Dziecko po wejściu do placówki ma mierzoną temperaturę. Każda temperatura powyżej 

37,0 stopni, na termometrze bezdotykowym - zmierzona dwukrotnie, wyklucza przyjęcie 

dziecka do placówki. 

4. Wychowawca dziecka zobowiązany jest uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar 

temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

5. Dziecko z objawami chorobowymi, takimi jak – katar zaczerwienione oczy, kaszel itp. 

nie będzie przyjmowane do placówki.  

6. Przy odbiorze dziecka rodzic zobowiązany jest do ograniczenia do minimum kontaktu z 

personelem szkoły.  

7. Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest podać aktualny numer telefonu w celu szybkiej 

komunikacji z placówką szkolną . 

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

wolno przyprowadzać dziecka do placówki.    

9. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wyznaczone zostało jedno wejście i wyjście 

ze szkoły przez dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.               

6.   Zasady postępowania pracowników szkoły :  

1. Pracownik przebywający w szkole musi być zdrowy, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Zachować szczególną ostrożność w trakcie przemieszczania się z pracy do domu  i z 

domu do pracy - zachować bezpieczną odległość od innych osób co najmniej 2m oraz 



zakrywać ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku 

ochronnego.                                                                                                                                                                   

3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są wyposażeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta lub nos/przyłbice, 

a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności).  

4. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji u dziecka pracownik ma obowiązek 

powiadomić o tym rodzica oraz dyrekcję.  

5. Pracownik przyjmując dziecko ma obowiązek zmierzyć dziecku temperaturę i zapisać ją 

w odpowiednim arkuszu.  

6. Wyznaczony pracownik obsługi odpowiedzialny jest za dezynfekcję sal, w których 

przebywają dzieci, pod nieobecność dzieci w sali.  

7. Pracownik ma obowiązek założenia maseczki, rękawiczek i fartucha w razie 

podejrzenia infekcji u dziecka oraz odizolowania go w izolatce (sala 13) i 

niezwłocznego powiadomienia rodziców/opiekunów dziecka.  

8. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku 

życia lub  z istotnymi problemami zdrowotnymi.    

9. Na stanowisku pracy należy korzystać ze szkolnych (używanych na co dzień)  

materiałów  i urządzeń biurowych. Regularnie przecierać telefony, klawiatury, myszki 

środkiem dezynfekującym lub wodą  z mydłem. 

10. Spotkania i zebrania pracownicze  jeśli są niezbędne powinny odbywać się z 

zachowaniem zasad opisanych w procedurze przy otwartych oknach lub drzwiach.    

11. Na stanowisku pracy należy zachować bezpieczną odległości tj. 1,5 – 2m od 

współpracownika.       

12. Wprowadzić obowiązek korzystania z rękawiczek ochronnych przez osoby przyjmujące 

dokumenty i przesyłki.      

13.  Wyrzucać do zamkniętych pojemników zużyte maseczki, rękawiczki i chusteczki  po 

ich uprzednim zdezynfekowaniu.        

14. Maksymalne ograniczyć liczbę osób, które  korzystają jednocześnie z szatni, łazienki 

oraz z przestrzeni wspólnej. 

15. Pracownicy sprzątający zobowiązani są do monitoringu codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatury, włączników (zał. 7 i 8) 

16.  Osoba przeprowadzająca dezynfekcję, ma obowiązek ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

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

służących do dezynfekcji.          

 

   



7.    Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

na Covid-19 

1. Pracownicy/obsługa szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem (patrz: załącznik nr 2).    

2. Pracownicy/obsługa, którzy mogli narazić się na zakażenie COVID-19  poza szkołą 

muszą zgłosić taki fakt do dyrektora placówki lub bezpośredniego przełożonego (patrz: 

załącznik nr 3). 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a 

także obowiązujących przepisów prawa.    

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. 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.).           

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) 

potrzebnych numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji 

sanitarno-epidemiologicznej  i służb medycznych.   

7. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt  z 

zakażonym. 

8. Zawsze, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.       

 

Postanowienia końcowe 

1. Przepisy niniejszej Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na Covid-19 wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia. 

2. Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do niezwłocznego zapoznania się  z Procedurą. 

3. Instrukcję wraz z procedurami należy udostępnić do zapoznania rodzicom i opiekunom 

uczęszczających  do podmiotu dzieci. 

 

 

 

    Warszawa, dnia 15.05.2020r. 



 

 

 

 

 


