
Kozłów, 20.08.2020r.

PROCEDURA

postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID – 19

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie 

Podstawa prawna: Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych        
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. - organizacja zajęć w szkole.

Cel procedury

Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w placówce szkolnej oraz określenie 
obowiązków i zadań personelu szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego 
podejrzenia w czasie organizacji zajęć w szkole.

Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz rozprzestrzenieniu się 
koronawirusa na terenie szkoły.

Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności

 Uczniowie

 Rodzice, opiekunowie

 Nauczyciele

 Dyrektor

 Pracownicy obsługi

Procedura „Postępowanie w razie zachorowania lub podejrzenia ”

Sposób prezentacji procedur: 

1.Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2.Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

3.Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze



1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z 
własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być 
również rodzice i PSSE 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020

Opis procedury

I. Zapobieganie:

Organizacja zajęć w szkole zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS z dnia 5.08.2020r. 

II. Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem 

1. Uczniowie

- 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.

- 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. 

- 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 powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

2. Rodzice (opiekunowie prawni):

-  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. 

- 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).

- rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m 
od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegają wszelkich 
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);



- 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.

-jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, rodzicom nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły,

- rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje 
taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;

- podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

3.Nauczyciele:

- Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel ,należy odizolować ucznia w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

- 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.

- Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

- Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

- Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły.

- Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

-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.

-jest zobowiązany nosić środki ochrony indywidualnej ( ochrona ust i nosa , rękawiczki 
jednorazowe lub prowadzić dezynfekcję rąk )



informują o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu dyrektora przedszkola oraz 
rodziców dziecka,

- są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania,

- są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym
zakresie dzieci,

- wietrzą sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie
zajęć,

- organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż po 45 min, nadzoruje dzieci podczas przerw;

- ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami; 

-powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
szkoły, wynoszący min. 1,5 m, oraz przestrzegać w sali odległości pomiędzy 
stanowiskami dla uczniów - powinny wynosić min. 1,5 m 
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

- są zobowiązani 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. Dyrektor:

- Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza  informację o obowiązku dezynfekowania rąk 
oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły 
należy umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

- W miarę możliwości ogranicza 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.

- Zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, z 
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

- Wyposaża szkołę w  termometr bezdotykowy i  zobowiązuje wyznaczone osoby do 
dezynfekowania  go po użyciu w danej grupie. (W przypadku posiadania innych termometrów
niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.)

- W miarę możliwości organizuje zajęcia, umożliwiając zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i 
ograniczając gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia 
uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz 
unikając częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

- zobowiązuje pracowników szkoły do kontroli przestrzegania przez dzieci dystansu 
społecznego w szatni oraz zapewnia środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni

- powiadamia rodziców dziecka, które wykazuje symptomy zakażenia koronawirusem lub jest
podejrzenie zachorowania, jest zobowiązany powiadomić odpowiednie organy o podejrzeniu 
lub zachorowaniu.



- zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup uczniów podczas zajęć, przerw, przychodzenia do szkoły;

- monitoruje codzienne prace porządkowe, 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. Pracownicy obsługi

- 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.

- 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.

- 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. 

-Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze )co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

- Zwracają uwagę na przestrzeganie przez dzieci dystansu społecznego w szatni oraz 
dezynfekcję rąk przy wejściu do szatni

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

III. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia – opis 
działań

1.Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby u dziecka:

a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy

b) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami 
nauczyciela z najbliższej sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej prosi o 
zorganizowanie opieki nad dziećmi.

2.Dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia 
rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka.



3.Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z placówki oraz 
poinformować dyrektora lub nauczyciela o diagnozie lekarskiej.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy 
powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Miechowie oraz stosuje się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Dyrektor nakazuje gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał 
pracownik oraz dezynfekcję powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

6. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ 
prowadzący i kuratorium oświaty a także stacje sanitarno-epidemiologiczną:

IV Postępowanie podczas potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1.  Dyrektor  informuje  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego o zaistniałej  sytuacji  i  w
porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną
decyzję o zamknięciu szkoły zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący  i 
kuratora oświaty.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4.Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą 
innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia 
lub jego całości, w którym przebywała osoba.

XI. Postanowienia końcowe

1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą 
żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego 
Inspektora Sanitarnego.


