
Procedury bezpieczeństwa w czasie  pandemii COVID-19  

obowiązujące    

w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej 

 

Podstawa prawna 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy: 

− ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);  

− ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.);  

− rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  sprawie  bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.);  

− wytyczne MEN,  MZ  i  GIS dla  publicznych  i  niepublicznych  szkół  i  placówek od 

1 września 2020 r. z dnia 11sierpnia 2020 r. 

 

 

Rodzice otrzymają drogą elektroniczną poniższe wytyczne oraz zostaną zobowiązani do 

potwierdzenia  zapoznania się z otrzymaną informacją własnoręcznym podpisem. 

 

I.  Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej  

w klasach I – III  w budynku przy ul. Długiej 175 

 

§ 1 

Organizacja zajęć  

 

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 lub w izolacji. Uczniowie mogą wejść do budynku 

szkoły 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.  

2. 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.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący 

do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.  

4. Uczniowie podczas przejazdu autobusem szkolnym zobowiązani są do noszenia maseczki. 

5. Opiekunowie mają zakaz wchodzenia na teren placówki szkolnej.  

6. W celu zapewnienia szybkiej i  skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

7. Na terenie placówki zapewnia się organizację pracy i jej koordynację w sposób, który 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

8. Uczniowie mają bezwzględny obowiązek wchodzenia do szkoły w maskach, po uprzednim 

zdezynfekowaniu rąk przy drzwiach wejściowych. Niezwłocznie po wyjściu  

z szatni, kierują się pod swoją salę lekcyjną, która będzie otwarta 5 minut przed 

rozpoczęciem lekcji  i po wejściu do niej, na polecenie nauczyciela zdejmują maseczki.  

9. Po zakończeniu zajęć uczniowie zakładają maseczki w sali lekcyjnej i kierują się  

w nich do szatni i do wyjścia z budynku lub do świetlicy.  

10. Również w maskach uczniowie korzystają z toalet i biblioteki. 

11. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

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

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub 

dezynfekowane.  

13. Uczeń ma bezwzględny  obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 

szafce. Uczniowie mają zakaz  wymieniania  się przyborami szkolnymi między sobą. 

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 



15. Sale i korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Podczas przerw uczniowie zakładają maseczki i mają obowiązek pozostania na 

kondygnacji, na której znajduje się sala lekcyjna. Uczniowie korzystają z toalety, która 

znajduje się na tej samej kondygnacji, na której odbywają się lekcje.  

17. W miarę możliwości i warunków pogodowych  uczniowie będą korzystali z boiska przy 

LKS Polanka Wielka oraz spędzali czas na świeżym powietrzu . 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, nauczyciel  ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe. 

19. Nauczyciele zastrzegają sobie prawo do bieżącej modyfikacji planu lekcji w celu realizacji 

zajęć wychowania – fizycznego na świeżym powietrzu.  

20. Uczeń nie może 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. 

21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczą do koniecznego 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

22. Zostaną ustalone szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 

pracy, obowiązywał będzie okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

23. Wyłączone zostaną źródełka wody pitnej. Każdy uczeń może korzystać wyłącznie  

z własnego napoju i posiłku.  

24. Uczniowie nie dojeżdżający autobusem na lekcje przychodzą do szkoły 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć dydaktyczno – opiekuńczych. 

25. W szkole funkcjonuje świetlica. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w miarę możliwości 

zachowują dystans i przestrzegają zasad higieny. Rodzic nie może odebrać dziecka 

bezpośrednio ze świetlicy. Zgodnie z przyjętymi zasadami oczekuje na dziecko w 

przedsionku szkoły, może samodzielnie zadzwonić na świetlicę z prośbą  

o wypuszczenie dziecka lub poprosić pracownika szkoły, który przekaże informacje 

wychowawcy świetlicy. Uczniowie mogą też opuszczać świetlicę samodzielnie jeśli 

posiadają odpowiednią zgodę rodzica.  



 

§ 2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym umieszczone zostaną  numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

2. Nie dopuszcza się wchodzenia osób trzecich na teren szkoły. Za wyjątkiem sytuacji 

wyjątkowych i za zgodą dyrektora szkoły osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek 

dezynfekowania dłoni oraz zakrywania ust i nosa i nie przekraczania obowiązujących stref 

przebywania – przedsionka przy wejściu głównym do budynku.  

3. Towary dostarczane przez kurierów należy przed użyciem (jeżeli to możliwe) umyć wodą 

z mydłem i osuszyć lub zdezynfekować. 

4. Na terenie placówki szkolnej należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, 

aby robili to uczniowie, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety.  

5. Codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, będą  ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące  

się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz 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 wywieszone zostaną  plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji.  

8. Szczególna uwaga będzie zwracana na dbałość o czystość urządzeń sanitarno-

higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9. Na korytarzach znajdują się kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej.  



 

§ 3 

Gastronomia 

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

pracowników obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników. Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 

1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególna uwaga 

zwracana będzie na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z obiadu odbywać się będzie w stołówce szkolnej. Posiłki będą wydawane 

zmianowo, a każdy uczeń będzie miał swoje stałe miejsce podczas spożywania posiłku. 

Blaty stołów będą dezynfekowane przed przyjściem następnej grupy.  

3. Podczas przerwy śniadaniowej dzieci spożywają posiłek w sali lekcyjnej z zachowaniem 

zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  

4. Wielorazowe naczynia i sztućce będą wyparzane. 

 

§ 4 

Procedura postępowania 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. Wyznacza się i wyposaża w środki ochrony i płyn dezynfekujący salę nr  22 jako 

pomieszczenie służące do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania objawów 

chorobowych.  

3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że 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. 



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

objawów infekcji dróg oddechowych sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 

bezzwłocznie odsunąć go od pracy. Dyrektor wyznacza zastępstwo dla klasy. Należy 

również wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów. Pracownik udaje się do sali nr 

22 w celu odizolowania, powiadamia się organ prowadzący oraz miejscową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie 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. 

 

§ 5 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia w trakcie pobytu 

w szkole.  

1. W przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego w szkole niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor wyznacza osobę , która niezwłocznie 

przeprowadza go do izolatki – sala nr 22 i sprawuje nad nim opiekę z zachowaniem 

bezpiecznej odległości i zastosowaniem środków ochrony osobistej, powiadamia się 

rodzica dziecka, organ prowadzący oraz miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną  

i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych 

 

 



II.  Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej  

w klasach IV – VIII  w budynku przy ul. Długiej 14 

 

§ 6 

Organizacja zajęć 

 
 

1. Do szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

2. Do szkoły nie posyła się dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie                                

lub w izolacji. 

3. W przypadku, gdy dziecko jest przyprowadzane przez opiekuna, do budynku szkolnego 

wchodzi tylko uczeń.  

4. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem obowiązkowo zasłaniają usta i nos.  

5. 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). Osoby z zewnątrz oczekują  

w przedsionku przy wejściu głównym na pracownika szkoły. Towary dostarczane przez 

kurierów należy przed użyciem ( jeśli to możliwe ) umyć wodą z mydłem  

i osuszyć lub zdezynfekować.  

6. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym oraz bocznym. Każde dziecko przed 

wejściem zakłada maseczkę, dezynfekuje dłonie przed udaniem się do szatni. Następnie 

uczeń przechodzi pod salę lekcyjną, która będzie otwarta 5 min. przed pierwszym 

dzwonkiem. Po wejściu do klasy może zdjąć maseczkę. 

7. Jedna grupa uczniów przebywa w miarę możliwości w  wyznaczonej i stałej sali, po 

dwóch tygodniach następuje rotacja sal. Wyjątkiem są zajęcia komputerowe oraz 

wychowanie fizyczne. 

8. Z sal, w których przebywać będzie grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty,  

pomoce dydaktyczne, materiały na gazetkach ściennych, których nie można skutecznie 

uprać i zdezynfekować. 

9. Uczeń nie przynosi ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów. Uczniowie 

korzystają tylko ze swoich podręczników i przyborów szkolnych.  

10. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenie sali  co najmniej raz na 45 minut. 



11. Wychodząc na przerwę uczniowie zakładają maseczki i  przebywają  w wyznaczonym 

miejscu na korytarzu, które opuszczają jedynie w celu udania się do biblioteki lub 

toalety. 

12. Podczas pobytu w szkole uczeń regularnie myje ręce wodą z mydłem szczególnie                              

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety, 

unika dotykania oczu, nosa i ust.  

13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu 

ucznia w szkole, w tym w szczególności gorączki, kaszlu,  należy odizolować ucznia   

i wprowadzić „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej”. 

14. Rodzic zobowiązany jest do bycia w stałym kontakcie telefonicznym ze szkołą 

(odbieranie telefonu ze szkoły). 

15. Opiekunowie i pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 

1,5 m. 

16. Ogranicza się  kontakt kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z uczniami 

uczestniczącymi w zajęciach  od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te 

zajęcia. 

17. Dzieci mogą korzystać z boiska na terenie placówki. Pracownicy  czyszczą urządzenia 

i sprzęt sportowy  z użyciem detergentu lub dezynfekują. 

18. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, w godzinach jej pracy, zachowując zasady 

higieny oraz bezpieczną odległość, jednorazowo w pomieszczeniu biblioteki może 

przebywać 15 osób. Konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

wynosi 2 dni. Książki podaje bibliotekarz.  

19. W szkole funkcjonuje świetlica. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w miarę 

możliwości zachowują dystans i przestrzegają zasad higieny. Rodzic nie może odebrać 

dziecka bezpośrednio ze świetlicy. Zgodnie z przyjętymi zasadami oczekuje na dziecko 

w przedsionku szkoły, może samodzielnie zadzwonić na świetlicę z prośbą  

o wypuszczenie dziecka lub poprosić pracownika szkoły, który przekaże informacje 

wychowawcy świetlicy. Uczniowie mogą też opuszczać świetlicę samodzielnie jeśli 

posiadają odpowiednią zgodę rodzica.  

20. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z wodą. 

21. Uczniowie nie dojeżdżający autobusem na lekcje przychodzą do szkoły 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć dydaktyczno – opiekuńczych. 

 



§ 7 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

 

1. Podczas pobytu w szkole uczeń regularnie myje ręce wodą z mydłem szczególnie                              

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety, 

unika dotykania oczu, nosa i ust.  

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. Nad pojemnikami z płynem do dezynfekcji rąk są zawieszone instrukcje 

z „Zasadami dezynfekcji rąk”. 

5. Nad umywalkami zamieszcza się „Zasady prawidłowego mycia rąk”. 

6. Na drzwiach wejściowych znajdują się instrukcje: „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć 

maseczkę”, „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice” oraz informacja 

przypominająca o bezpiecznym odstępie. 

7. Placówka zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet. 

§ 8 

Gastronomia 

 

1. Zachowanie szczególnej  higieny podczas dezynfekcji stanowisk kuchennych – 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

2. Spożywanie posiłków odbywa się na stołówce, uczniowie maja wyznaczone, stałe 

miejsca. Po każdym posiłku stoły i krzesła są czyszczone, a wielorazowe naczynia  

i sztućce są wyparzane. 



 

§ 9 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

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

sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji.  

2. Pomieszczenie – Gabinet Pedagoga przeznacza się na izolatkę dla osób, u których 

pojawiły się niepokojące objawy chorobowe. 

3. 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 uczniów. Pracownika  

przeprowadza się  do izolatki, powiadamia organ prowadzący oraz miejscową stację 

sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. W izolatce znajdują się środki ochrony osobistej – rękawiczki oraz maseczki 

jednorazowe, fartuch ochronny, płyn dezynfekujący. 

5. Obszar, w którym poruszał się pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu                                 

oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

6. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

7. Na korytarzach w widocznym miejscu umieszcza się ważne numery telefonów (organ 

prowadzący, kuratorium oświaty, sanepid, służby medyczne). 

8. W przypadku pojawienia się podejrzenia zakażenia sporządza się listę osób, które miały 

kontakt z osobą przejawiającą objawy chorobowe. 

9. Stosuje się aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/. 

10. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że 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. 

. 

§ 10 



 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia w trakcie pobytu 

w szkole. 

 

1. W przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego w szkole niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie powiadamia się dyrektora,  

wyznacza on pracownika, który przeprowadza ucznia do izolatki i pozostaje z nim  

zachowując wszelkie  środki ostrożności. Dyrektor powiadamia rodzica dziecka, organ 

prowadzący oraz miejscową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń  poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

 
 

III.   Postanowienia końcowe 
 

 
1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r. i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość  

w dzienniku elektronicznym do nauczycieli i rodziców oraz udostępniona  

w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 


