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Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa  na okres stanu epidemii COVID-19 
w Szkole Podstawowej nr 1w Polance Wielkiej 

1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
2. Do grupy w miarę możliwości przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 
3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko                                        
i każdego opiekuna. 
4. Z sal, w których przebywać będzie grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których                     
nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. 
5. Uczeń nie przynosi ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów. 
6. Wietrzenie sali będzie się odbywać co najmniej raz na 45 minut. 
7. Poszczególne grupy uczniów nie stykają się ze sobą. Uczniowie korzystają tylko ze swoich 
podręczników i przyborów szkolnych, przerwy dostosowane są do potrzeb uczniów , jednak                      
nie rzadziej niż co 45 minut. 
8. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m. 
9. W przypadku , gdy dziecko jest przyprowadzane przez opiekuna, do budynku szkolnego wchodzi 
tylko uczeń. 
 10. Do szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych ( dotyczy również 
objawów alergicznych). 
11. Do szkoły nie posyła się dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie                                
lub w izolacji. 
12. W szkole ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
13. Rodzic zobowiązany jest do bycia w stałym kontakcie telefonicznym ze szkołą(odbieranie 
telefonu ze szkoły). 
14. Przed wejściem do szkoły dziecko będzie miało mierzoną temperaturę.  
W przypadku temperatury – powyżej 37° C, temperatura będzie mierzona ponownie. 
Jeżeli przy drugiej próbie pomiaru temperatura jest powyżej 37° C zostają wprowadzone 
„Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Szkole Podstawowej                 
nr 1 w Polance Wielkiej”. 
15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu ucznia                   
w szkole zostają wprowadzone „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej”. 
17.Podczas zajęć zakaz korzystania z telefonów. 
18.W miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia                               
oraz informowanie uczniów o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany              
do ich możliwości psychofizycznych( szczególnie podczas zajęć rewalidacyjnych). 
19. Ogranicza się  kontakt kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z uczniami 
uczestniczącymi w zajęciach  od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 
20. Dzieci mogą korzystać z boiska na terenie placówki. Pracownicy  czyszczą urządzenia                         
z użyciem detergentu lub dezynfekują. 
21. Nie organizuje się wyjść poza teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
22. Podczas pobytu w szkole uczeń regularnie myje ręce wodą z mydłem szczególnie                              
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 
23. Codziennie  prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek  
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych, klawiatury, włączników.  
24.Zakaz noszenia biżuterii poniżej łokcia. 
25. Dezynfekowanie pomieszczeń i przedmiotów odbywa się podczas nieobecności uczniów .                      
W ciągu dnia używane przedmioty są przemywane wodą z detergentem. W sytuacji częstego 
używania są dezynfekowane i udostępniane po godzinie. 



26. W razie konieczności placówka zapewnia pracownikom szkoły indywidualne środki ochrony 
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem.                        
Na korytarzach znajdują się kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. 
27. Nad pojemnikami do dezynfekcji rąk są zawieszone instrukcje z „Zasadami dezynfekcji rąk”. 
28. Nad umywalkami zamieszcza się „Zasady prawidłowego mycia rąk”. 
29. Na drzwiach wejściowych znajdują się instrukcje: „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę”, 
„Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice” oraz informacja przypominająca o bezpiecznym 
odstępie – 2 m. 
30. Placówka zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet. 
31.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z wodą. 
32. Rodzic zapisując dziecko do szkoły podpisuje stosowne Oświadczenie. 
 
 

 
 

 
 

 


