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Zarządzenie nr 19/2020 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich                   

w Lesznowoli 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie  organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli od 1 września 

2020 r. – procedury bezpieczeństwa 

 

Na podstawie : 

● Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia  

i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół                      

i placówek od 1 września 2020 r.; 

● Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

● Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

2020 r. poz. 871); 

● Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa                   

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003 r. 

Nr 6, poz. 69 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.               

w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

1. Wprowadza się „organizację zajęć w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli od 1 września 2020 r.”, 

stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, rodziców i uczniów. 

3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień 

zawartych w procedurach. 

 

§ 2 

 

Zmiany w Organizacji zajęć na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, 

wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą 

dokonywane w formie aneksów.  

 



2 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

               Bogumił Pałczak 

               Dyrektor Zespołu 

                   31.08.2020 r.  
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

  

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli  

od 1 września 2020r.- procedury bezpieczeństwa 

CELE DOKUMENTU 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom pozostającym pod opieką 

szkoły.  

2. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły, celem umożliwienia identyfikacji 

pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego 

zakażenia. 

DATA WDROŻENIA 

       Procedura obowiązuję od 1.09.20202r. 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020r. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4. 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 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

 

PLAN DOKUMENTU 

      I Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa. 

      II Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika. 

      III Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod 

opieką       placówki. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650


4 

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii dyrektor  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli obliguje do stosowania poniższych procedur 

wszystkich pracowników, uczniów, opiekunów uczniów i osób przebywających na terenie szkoły. 

Najważniejsze informacje dla rodziców zaznaczono kolorem czerwonym. 

I  Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć w szkole. 

1. Zapewnia się pracownikom szkoły środki ochrony indywidualnej – maseczki, (ewentualnie 

przyłbice), jednorazowe rękawiczki. 

2. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, gorączka, 

duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje 

telefonicznie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano. 

3. 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 lub  

w izolacji. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są 

zobligowani do dezynfekcji rąk.  

5. Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

6. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do wyznaczonego przez pracownika 

szkoły miejsca, zachowując zasady: 

 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez pracowników 

szkoły, 

d) 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).  

7. Uczniowie wchodzą do budynku w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły wg 

opracowanego grafiku. 

8. 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. 
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9.  Zakazuję się organizowania wycieczek szkolnych. Dozwolone są jedynie wyjścia poza teren 

szkoły np. spacer, wyjście do lasu itp. 

 10. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Wejście 

rodzica na teren budynku będzie wiązało się z koniecznością zmierzenia temperatury, 

zasłonięciem nosa i ust maseczką oraz dezynfekcją rąk. 

11. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, 

pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą się kontaktować ze szkołą  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość: sekretariat@zsplesznowola.pl, 22 757 

93 99, pielęgniarka szkolna- 517- 908- 674.  

Wskazane jest dodanie do książki kontaktów w telefonie komórkowym numeru do szkoły. 

12. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając 

dyrektorowi  

i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji. 

13. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, zobowiązany jest 

przekazać informację dyrektorowi i odizolować ucznia w wyznaczonym IZOLATORIUM 

zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu).  

14. W przypadku wystąpienia u ucznia gorączki, pomiaru temperatury za pomocą termometru 

bezdotykowego dokonuje pielęgniarka szkolna lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. 

15. Rodzic jest zobowiązany wyposażyć dziecko w butelkę wody pitnej, 2 śniadanie i 

podwieczorek. 

16. Droga do /ze szkoły: 

a) w drodze do/ze szkoły zaleca się korzystanie z własnego transportu (samochód, rower, 

spacer). 

b) w przypadku korzystania z autobusów szkolnych wprowadza się obowiązek stosowania 

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

17. W pokoju nauczycielskim może przebywać ograniczona liczba osób. Nauczyciele są 

zobowiązani do stosowania środków ochronnych ust i nosa (maseczki/przyłbice). 

Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych: 

1. Nauczyciele wprowadzają uczniów do sali lekcyjnej zwracając uwagę na zachowanie 

bezpiecznej odległości między nimi. 

mailto:sekretariat@zsplesznowola.pl
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2. W czasie trwania zajęć uczniowie (w miarę możliwości) zachowują dystans 

społeczny. 

 Szatnia: 

1. Woźna oraz nauczyciel pełniący dyżur w szatni, zobowiązani są do koordynowania 

ruchem na klatce schodowej prowadzącej do szatni oraz w szatni tak, aby ograniczyć 

gromadzenie się uczniów i umożliwić zachowanie dystansu społecznego. 

2. Uczniowie zostawiają w szatni okrycie wierzchnie i zabierają wszystkie potrzebne 

rzeczy, 

z których będą korzystać w ciągu dnia. 

3.  Po skorzystaniu uczniów z szatni/szafek uczniowskich woźna zamyka szatnię. 

Wejście do pomieszczeń umożliwione będzie po skończeniu zajęć zgodnie z planem 

lekcji danej klasy. 

Korytarze: 

1. Nauczyciele i uczniowie przebywający w częściach wspólnych budynku (korytarze, 

toalety, szatnie, pokój nauczycielski) są zobowiązani do stosowania osłony ust i nosa 

(maseczek/przyłbic). 

2. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu 

społecznego oraz koordynują ruchem uczniów, aby w miarę możliwości unikać 

gromadzenia się uczniów i zapewnić bezpieczny odstęp między nimi. 

3. Wyznaczony pracownik systematycznie dezynfekuje toalety i inne powierzchnie,  

z których korzystali uczniowie. Odnotowuje ten fakt w „karcie monitorowania prac 

porządkowych”. 

4. Należy wietrzyć korytarze co najmniej raz na godzinę. 

5. Zakazuje się uczniom przesiadywania na podłodze w holach i korytarzach szkolnych. 

6. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 45 minut. 

Sale lekcyjne, świetlicowe 

1. Zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia / schowania zbędnych przedmiotów w 

celu ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji. 

2. Wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, powinny zostać 

zabezpieczone, 

a po każdym użyciu zdezynfekowane. Nauczyciel dezynfekuje pomoce dydaktyczne 

płynem do dezynfekcji powierzchni w rękawiczkach jednorazowych.  

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

na stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tornistrze ucznia. 

4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
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5. Nauczyciel wietrzy salę, w której prowadził lekcję w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także  

w czasie zajęć. 

6. Wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły są odpowiedzialni za systematyczne 

dezynfekowanie sal (ławek, krzeseł). 

7. Opiekę nad uczniami w trakcie przerw sprawuję nauczyciel lub inna osoba wyznaczona 

przez dyrektora. 

8. W czasie przerw lekcyjnych w miarę możliwości uczniowie przebywają w salach 

lekcyjnych lub 

w sposób zorganizowany przez nauczyciela opuszczają salę. 

9. W miarę możliwości uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu. 

10. Nauczyciele są zobowiązani do uregulowania wyjść uczniów do toalety. 

11. Nauczyciel kończący zajęcia jest zobowiązany przeprowadzić grupę do drugiej sali. 

12. Nauczyciel rozpoczynający pracę lub kontynuujący ją po przerwie (okienku) jest 

zobowiązany odebrać grupę z sali. 

13. Nauczyciele rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 zobowiązani są do przyjścia do pracy 

na godzinę 7.40. Ich zadaniem będzie kierowanie uczniów do sal lekcyjnych w celu 

uniknięcia gromadzenia się na korytarzach. 

 

Zajęcia świetlicowe  

1. W czasie pandemii Covid-19, świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów  klas 1- 4. 

2. Ze względu na zagrożenie w czasie pandemii Covid-19 sugeruje się jak najkrótszy pobyt 

ucznia  w świetlicy. 

3. W  świetlicy klas 4   mogą przebywać uczniowie klas 5-8  nieuczęszczający na 

lekcje  etyki, religii, wdż. 

4. Świetlica szkolna zorganizowana jest w miarę możliwości w kilku salach lekcyjnych.  

5. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających 

bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.  

6. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa 

sanitarnego uczniów zgodne z obowiązującymi w szkole.  

7. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na 

godzinę. 

 

 

 

 

Kuchnia/jadalnia 



8 

1. Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz 

dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i 

uczniów ujęte w odrębnym dokumencie. 

2. Na czas pandemii wprowadza się obiady jednodaniowe. Szczegółowe informacje będą 

zamieszczone w w/w dokumencie. 

3. Zapisy na posiłki odbywać się będą drogą elektroniczną: intendent@zsplesznowola.pl 

4. Odstęp przy pracy stanowiskowej na kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują 

zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej.  

5. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek. 

6. Pracownicy kuchni wydają posiłki zmianowo wg ustalonych zasad. 

Zajęcia sportowe/ sala gimnastyczna 

1. 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.  

2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

3. Należy wietrzyć salę gimnastyczną, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na boisku szkolnym oraz na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły ( w miarę możliwości). 

5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

6.  Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania 

z szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie, aby ograniczyć 

nadmierne skupiska uczniów. 

7. Nauczyciele wychowania fizycznego są odpowiedzialni za opracowanie grafiku 

korzystania  

z szatni. 

Biblioteka 

1. Biblioteka szkolna uwzględni w  regulaminie pracy ograniczony kontakt uczniów ze 

sobą oraz kwarantannę dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od 

uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przepisy dotyczące pracy obsługi zostaną wprowadzone odrębnym zarządzeniem. 
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2. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

3. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły dezynfekują 

dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie wolno 

im przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, 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. 

6.  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. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

8. Przy wejściach do szkoły znajdują się kosze do wyrzucania masek i rękawic 

jednorazowych wyłożone workiem. Pracownik obsługi po związaniu worka wyrzuca go 

do pojemnika na odpady zmieszane. 

II  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

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, stosuje się  rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 

nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych). 

3. Wyznacza się pomieszczenie (IZOLATORIUM) wyposażone w m.in. środki ochrony i 

płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasady, według której w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999  

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
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5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

         7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-         epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.  

III  Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej 

pod opieką szkoły. 

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyznaczono pomieszczenie do izolacji osób, u których 

stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało oznaczone napisem 

IZOLATORIUM  

i wyposażone w kombinezon ochronny, przyłbicę, półmaskę z filtrem, jedną maseczkę 

jednorazową, 2 pary rękawiczek oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka takie jak (duszności, kaszel, 

katar, gorączkę i inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych):  

a. jest ono niezwłocznie odizolowane od grupy przez pielęgniarkę, nauczyciela lub 

pomoc nauczyciela i odprowadzone do IZOLATORIUM ( nr tel do pielęgniarki 

szkolnej: 517-908-674); 

b. pielęgniarka, nauczyciel lub pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się  

w  kombinezon ochronny, przyłbicę, półmaskę z filtrem i rękawiczki; 

c. pielęgniarka, nauczyciel lub pomoc nauczyciela pozostaje z dzieckiem 

zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa oraz utrzymując min. 2 m 

odległości, do czasu odbioru przez rodzica; 

d. pielęgniarka lub nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora  

o zaistniałej sytuacji; 

e. nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic 

powinien poinformować w jakim czasie dziecko zostanie odebrane. 
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f. rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w ciągu godziny, max. 2 godzin. 

3. W przypadku zignorowania prośby o odbiór dziecka z podejrzeniem objawów chorobowych, 

dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję. 

4. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z najbliższego wejścia znajdującego się przy 

IZOLATORIUM. Dziecko doprowadzone jest do rodzica przez pracownika, który 

pozostawał z nim  

w izolacji. 

5. Dziecko na czas doprowadzania do rodzica zostaje wyposażone w jednorazową maseczkę. 

6. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji dziecka z objawami chorobowymi po jego 

opuszczeniu jest myte, dezynfekowane i wietrzone przez pracownika obsługi. 

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

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 

 


