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Na podstawie:  

1. art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)  

2. Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 03.05.2021r. w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4. Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 4.05.2021 r 

 

W celu zapewnienia właściwego i skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie 

wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących 

zasad organizacji i pracy szkoły w odniesieniu klas: 

Organizacja zajęć w szkole  

 

Ogólne zasady:  

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra. 

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i 

kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu 

pomiędzy grupami. 

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 

zajęć. 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CEL PROCEDURY 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki, ich rodziców oraz 

pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi,  zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia oraz MEN w związku 

z otwarciem szkoły. 

2. Podstawowym celem organu prowadzącego szkołę podstawową z kl. 1-3 jest 

zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i utrzymanie higienicznych warunków 

w placówkach. 

3. Bezpieczeństwo wychowanków może być zagrożone, gdy zdrowe dzieci są zmuszone 

do kontaktu z chorymi w szkole. 

4. Niniejsza procedura jest tylko wytyczną do postępowania, jednak wszystko jest 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami. 

 

 

ZAKRES PROCEDURY 

 

1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 im. 

Jana Brzechwy w Rumi świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania 

pandemii koronawirusa COVID-19. Są oni zobowiązani postępować zgodnie 

z przyjętymi procedurami.  

2. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz 

rodziców jest Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi.. 

2. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie w pokoju 

nauczycielskim, e - dziennik oraz na tablicy ogłoszeń na głównym holu placówki. 

3. Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej szkoły. 

4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 
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odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a 

także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

 

 

           PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

 

1.  Przedmiotem procedury jest: 

1) określenie zasad postępowania z dzieckiem w okresie epidemii, 

2) określenie zasad postępowania z dzieckiem – objawy choroby, 

3) określenie zasad higieny w szkole. 

 4) określenie zadań rodziców i pracowników szkoły 

 

2.  Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów szkoły, a także 

rodziców i opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

ROZDZIAŁ 

 

      ZADANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

 

1. Od 04.05. 2021 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach dydaktyczno 

opiekuńczo–wychowawczych.  

2. Rodzice przyprowadzają do szkoły TYLKO DZIECI ZDROWE. 

3. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole 

nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji. 

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

5. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 

prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w 

izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
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przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek.  

7. Przy wejściu do budynku szkoły zamiszczone są informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 

wchodzący do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.  

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

-1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – 

rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa. 

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

osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane one są do stosowania 

środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), 

zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych 

obszarach szkoły.  

11. Szkoła  zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia 

poprzez kontakt telefoniczny. 

12. Szkołą  posiada termometru bezdotykowy i dezynfekowany po użyciu w danej grupie.  

13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

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

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

14. Uczniowei I pracownicy szkoły nie mieszają sie w częściach wspólnych, zachowują 

dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły 

sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na 

różnych piętrach budynku szkoły. 
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15. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w 

szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z 

pozostałymi klasami.  

16. Zostaje ustalony harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, 

m.in.: 

-godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

       - korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

- korzystanie ze stołówki szkolnej, 

- zajęcia na boisku. 

17. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

18. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości 

nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

19. Bezwzględnie 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. 

20. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane lub 

korzysta się z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte lub 

uniemożliwia się do nich dostęp. 

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 

szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

22. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga 

powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a 

używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę.  

23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

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

powietrzu na terenie szkoły. 

25. Można organizaować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy 

unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 
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uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

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

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

27. Uczeń nie powinien 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.  

28. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, udostępnia się uczniom co 

drugi boks, przystosowuje inne pomieszczenia na szatnię .aby uniknąć kontaktu dzieci z 

różnych klas. 

29. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Do regulaminu korzystania z 

zajęć świetlicowych wprowadzono  zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w 

czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk 

wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz 

po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

30. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczajądo 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej stosuje się 

maseczki (chirurgicznej).  

31. RealizacjA zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie będą one odbywać się 

w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich 

organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć - mycie i 

dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 

32. Wprowadzono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach.  

33. Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką 

szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

34. Funkconujący gabinet stomatologiczny, ustala  ze świadczeniodawcą na podstawie 

obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych 
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wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady 

korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich 

opiekunów. 

35. Uczniowie mają możliwość korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych 

gabinetach dentystycznych, w tym zapewnia się możliwość obecności rodzica w czasie 

udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-

rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy 

udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w 

Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, 

laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.  

36. W szkole  wyłączone źródełka wody pitnej. 

37. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego 

regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem: 

-specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie 

zdalnej dla uczniów klas 4-8, 

      -zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

- aktualnych przepisów prawa. 

38. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w 

szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 

obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

39. Zgoda  rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
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1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2. Przed wejściem do budynku szkoły można skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu 

rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładały rękawiczki 

ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 

przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

5. W szkole jest 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. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta 

i nos. 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

instrukcje. 

9. Sale lekcyjne wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do 

przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów 

należących do szkoły, jak również ich wietrzenia. 
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11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

Gastronomia 

1. Wyłączone są źródełka wody. 

2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana odpowiednia odległość 

stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 

ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i 

innymi pracownikami szkoły należy stosować maseczkę (rekomendowane maseczki 

chirurgiczne). 

3. Osobom pracujące w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce 

wodą z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu 

(min. 60%). 

4. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 

czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywa się w tych samych grupach i 

z zachowaniem dystansu. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest 

czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

5. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i 

higienicznego spożycia posiłku. 

6. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

7. Nie będą organizowane poczęstunki oraz wspólna degustacji potraw. 

8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

9. Zostają usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z 

obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W 
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stołówce nie działa samoobsługa i dozowniki do samodzielnego nalewania napojów. 

Dania i produkty będą  podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

10. Utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka. 

3. W szkole jest pomieszczenie, w którym będzie można odizolować* osobę w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Wszyscy pracownicy powinni 

zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w 

szkole szczegółowych rozwiązań. 

4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić 

pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić 

pod nr 999 lub 112. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności 

dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić 

pod nr 999 lub 112. 
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6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z 

zaistniałym przypadkiem. 

8. Ustal się miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego 

sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

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

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

10. * 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 

www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a 

także obowiązujących przepisów prawa. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u dziecka 

 

1. Na terenie placówki wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki 

ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można 

odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych. 

2. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka  należy je 

odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie 

poinformować opiekunów/ opiekunów, aby je odebrali. 
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3. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci , powiadomić powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych  instrukcji 

i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywało dziecko , należy poddać  

gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy posiadają indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, 

a także. 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła posiada procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19. 

2. Umieszczone zostają w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

3. Telefony alarmowe: 

SANEPID WEJHEROWO: PSSE Wejherowo ul. Obr. Helu 3 | 84-200 Wejherowo 

07:00-15:00  

58 677 79 01 

58 672 74 27 

58 672 74 23 

58 672 74 24 

całodobowo: 697 611 090  

całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w 

sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 

KURATORIUM Oświaty w Gdańsku: 58 322 29 00 

Organ prowadzący w Rumi: tel. 58/ 67 96 500 

 

 

tel:58%20677%2079%2001
tel:58%20672%2074%2027
tel:58%20672%2074%2023
tel:58%20672%2074%2024
tel:697%20611%20090
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