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PROCEDURA Numer BHP 9/2020  

Obszar Szkoła Podstawowa                                                               

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego                           

w Kadczy 

– klasy I-VIII 

Procedura  

Procedura dotycząca ochrony pracowników                          

i dzieci przed koronawirusem 

 
SPIS TREŚCI 

Cel: 

1. OCHRONA PRACOWNIKÓW I DZIECI PRZED KORONAWIRUSEM 

2. WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZAPOBIEGAJACE ZARAŻENIU 

KORONAWIRUSEM  

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie 

chorymi oraz postępowania w szkole podstawowej w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były 

narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które 

zminimalizują to ryzyko. 

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

3. Procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły podstawowej a także 

rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

 

 

Objawy zakażenia koronawirusem przypominają te w przypadku grypy i obejmują: gorączkę, 

kaszel oraz trudności z oddychaniem. Ponadto u zakażonych pojawiały się również bóle 

mięśni, ból głowy, ból gardła, krwioplucie, a czasem biegunka. Objawy te zwykle pojawiały się 

między 2 a 14 dniem po zakażeniu. 

Do zachorowania w powodu koronawirusa COVID-19 niezbędne jest zakażenie, czyli: 

• kontakt bezpośredni z osobą chorą (np. przy udzielaniu pomocy medycznej, w pracy, 

przebywanie w tym samym pomieszczeniu, wspólne podróżowanie lub mieszkanie 

razem), 

• podróżowanie do regionu, w którym wybuchła epidemia w ciągu 14 dni przed 

pojawieniem się objawów, 

• praca w miejscu udzielania pomocy medycznej, gdzie przebywali i byli leczeni chorzy 

na koronawirus 2019-nCoV. 
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ZASADY OGÓLNE 

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

2. Umieszcza się dozowniki z  płynem odkażającym przed wejściem do budynku szkoły 

oraz informację o sposobie jego użycia. Przy wejściu do budynku szkoły należy 

zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka 

dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić 

skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

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. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz                          

do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust         

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

5. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące  

do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta  

i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

6. W szkole znajduje się co najmniej 1 termometr bezdotykowy, który jest  dezynfekowany 

po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr 

bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.  

7. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała                   

w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane                            

z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy 

uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 

38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

8. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację,                  

która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 

szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów                

na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas               

do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany 

pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

9. 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. 

10. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 
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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW 

1. 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.  

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

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 powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych       

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia              

w formie telefonicznej, smsowej, mailowej oraz za pomocą komunikatorów 

internetowych. Wychowawca ma obowiązek umieścić w dzienniku elektronicznym dane 

kontaktowe do rodziców. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

5. 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. 

ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ  

1. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

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

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 

(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 

pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna. 

2. 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. 

3. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, 

należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia 

uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.  

4. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych                 

w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować 

obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa. 

5. Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np.                  

w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane 

zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć. 

6. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 

pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach.  

7. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych 

dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.  

8. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
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szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza   i 

po skorzystaniu z toalety. 

9. Rekomenduje 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. 

10. 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. 

11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

12. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

13. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne 

godziny przerw lub zajęć na boisku). 

 

A. BOISKO SZKOLNE I SALA GIMNASTYCZNA 

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

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie 

przerw. 

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

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości                         

po każdych zajęciach. Jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt należy zabezpieczyć przed 

używaniem. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, 

koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości 

należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. 

4. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

 

B. ZACHOWANIE HIGIENY W TRAKCIE ZAJĘĆ 

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

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.                                             

Uczniowie  nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

2. Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą  

z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Zapewnienia się pracownikom oraz dzieciom dostęp do miejsc,  

w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 

4. 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. 

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

6. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  
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7. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument 

wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy 

zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 

 

C. ŚWIETLICA 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić 

zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji 

rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp                     

dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

3. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 

ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ŻYWIENIA  

1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

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. Powinna być 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. 

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

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami                    

w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę 

możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.                             

Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów                           

i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego                              

i higienicznego spożycia posiłku. 

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

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 

Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych 

warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. 

Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  

7. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki)                   

z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca 

się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego 

wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

8. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone                           

w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy                

i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może 

być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku 

stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ                               
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I POWIERZCHNI 

 

1. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informacje o sposobie jego użycia oraz obowiązku 

dezynfekowania rąk przez osoby wchodzące do szkoły. 

2. 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. 

3. Codzienne prace porządkowe będzie poddane monitoringowi, 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. 

4. 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. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności będą zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.                               

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, 

rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów,  

w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny               

być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Osoba przebywająca w izolacji 

umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy 

spryskać preparatem wirusobójczym; worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej 

trzech czwartych jego pojemności, nie należy go też zgniatać; odczekać 72 godziny od 

zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA 

 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy: 

a) odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 2 m odległości od innych osób 

b) niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia                        

ze szkoły 

c) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną                           

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 

d) poddać obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

e) ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,                       

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  

f) stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek 

 

Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu             

z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od 
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innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA 

 

1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu                         

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112                

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 

2. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel                          

w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie 

odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć                       

w lekcjach. 

 

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

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie                      

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy: 

a) niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy, 

b) odizolować pracownika w odrębnym pomieszczeniu, wyposażonym w płyn 

dezynfekcyjny i środki ochrony (izolatorium), 

c) wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, 

d) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną                    

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 

e) poddać obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)  

f) przeprowadzić dokładną dezynfekcję stanowiska/stanowisk pracy, na których osoba 

zakażona świadczyła pracę (wszystkie przedmioty, w szczególności narzędzia                     

i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, powinny podlegać 

szczegółowej dezynfekcji za pomocą specjalistycznych preparatów na bazie                          

co najmniej 60% alkoholu); 

g) zwolnić z obowiązku świadczenia pracy wszystkie osoby, które miały bezpośredni 

kontakt z zakażonym pracownikiem w okresie 14 dni poprzedzających stwierdzenie 

zakażenia (o ile osoby te nie zostały poddane kwarantannie decyzją Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego) – chodzi tu o osoby, które miały bliski kontakt z danym 

pracownikiem, polegający na kontakcie bezpośrednim, np.: 

• podaniu ręki,  

• narażeniu na kaszel osoby chorej,  

• przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej,                            

w odstępie mniejszym niż 2 metry przez ponad 15 minut, 

• przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona w odstępie 

mniejszym niż 2 m przez co najmniej 15 minut – np. w sali konferencyjnej; 

h) ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  

i) stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

 

DODATKOWE ZASADY DLA SZKOŁY W STREFIE ZÓŁTEJ I CZERWONEJ 
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Dodatkowo można: 

1. ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut); 

2. ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę); 

3. ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach 

wydzielonych; 

4. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia); 

5. wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych; 

6. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły                                

w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój 

nauczycielski, korytarz); 

7. wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. 

wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się                   

w jednej sali); 

8. ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych 

(pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej); 

9. mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu                   

do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik                                  

nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej; 

10. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika 

należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

11. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić 

rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o 

obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

12. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – 

należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania 

dziecka ze szkoły; 

13. wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 

14. zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 

przestrzeni terenu szkoły; 

15. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 

konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 

 

 

 

 
 

Opracował:                                                                                  Zatwierdził: 

Paweł Dobosz – specjalista ds. BHP                                        Stanisław Szwarkowski                                                                        

                                                                                                              Dyrektor 

                                                                                               Zespołu Szkolno-Przedszkolnego          

                                                                                                              w Kadczy 

 

 Kadcza, 25 sierpnia 2020r. 
 


