
Procedury  bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej  w Jasionówce

w związku z pandemią COVID-19

    W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  w placówce  i  ochrony  przed  rozprzestrzenianiem się
COVID-19, na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół 
i  placówek od 1 września  2020 r.  w Szkole  Podstawowej  w Jasionówce obowiązują  specjalne
procedury bezpieczeństwa.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

• 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 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. 

• Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja  o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku
szkoły  umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

• 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  bezwzględnie  stosują  środki  ochronne  (osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

• Opiekunowie  odbierający  dzieci  nie  mogą  wchodzić  do  przestrzeni  wspólnej  szkoły,
oczekują na zewnątrz budynku zachowując dystans od innych oczekujących.

• Przebywanie  w szkole  osób z  zewnątrz  jest  ograniczone do niezbędnego minimum i  w
wyznaczonych obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki  jednorazowe  lub  dezynfekcja  rąk,  do  szkoły  mogą  wejść  tylko  osoby  bez
objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych).

• W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia zobowiązuje się
wychowawców klas do uaktualnienia numerów telefonów do rodziców/opiekunów uczniów
w e-dzienniku.
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• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany (sala nr
104),  zapewniając  min.  2  m  odległości  od  innych  osób,  i  niezwłocznie  powiadamia
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu).

• W budynku szkoły, w przestrzeniach wspólnych (na korytarzach, klatkach schodowych,
w toaletach, w pomieszczeniach administracyjnych, w pokoju nauczycielskim,  wydawalni
posiłków,  w  bibliotece,  gabinecie  profilaktyki  prozdrowotnej)   wszystkich obowiązują
środki ochronne (ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

• Dyrektor placówki zapewnia:
◦ Sprzęt,  środki  czystości  i  do  dezynfekcji,  które  umożliwią  bezpieczne  korzystanie

z pomieszczeń szkoły,  niezbędnych pomocy dydaktycznych,  sprzętu  sportowego oraz
sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;

◦ Płyn  do  dezynfekcji  rąk  -  przy  wejściu  do  budynku,  w  szatniach,  na  korytarzach
szkolnych, w bibliotece oraz w wydawalni posiłków, a także środki ochrony osobistej,
w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla  personelu administracyjnego i sprzątającego;

◦ Plakaty  z  zasadami  prawidłowego  mycia  rąk  w  pomieszczeniach  sanitarno-
-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach
z płynem;

◦ Specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej;
◦ Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (sala 104),

zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk;
◦ Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur

postępowania  na  wypadek  podejrzenia  zakażenia  wszystkim  pracownikom  jak
i rodzicom. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZEWIDZIANE DLA UCZNIÓW

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

• Uczniowie  klas  młodszych  mogą  być  przyprowadzani  do  szkoły  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.

• Uczniowie dojeżdżający, z osłoniętymi ustami i nosem (maseczka ochronna), po wyjściu
z autokaru szkolnego wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem, zachowując dystans
między sobą. Dezynfekują ręce w korytarzu, przy portierni. Schodzą do szatni, zostawiają
okrycia (kurtki),  zmieniają obuwie, dezynfekują ponownie ręce przed wyjściem z szatni.
Przed wejściem do świetlicy myją ręce w toalecie przy świetlicy zgodnie z instrukcją.

• Uczniowie klas: 0, I, II, III, IV, V i VI udają się do świetlicy 017.

• Uczniowie klasy VIIa, VIIb i VIII udają się do świetlicy 003.

• Od godziny 8:10 uczniowie przebywający w świetlicy udają się pod sale, w których mają
zajęcia, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
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• Uczniowie  miejscowi  mogą  przebywać  w  szkole  od  godziny  8:10.  Wchodząc,
obowiązkowo w maseczce, do budynku wejściem głównym, dezynfekują ręce po wejściu do
szkoły i po wyjściu z szatni. Myją ręce zgodnie z instrukcją w toalecie, która znajduje się na
tej kondygnacji, na której mają pierwszą lekcję.

• Uczniowie,  którzy  uczestniczą  w  zajęciach  dodatkowych,  rozpoczynających  się  przed
godziną 8:10 udają się pod salę, w której mają zajęcia.

• Wszyscy  uczniowie  przebywający  na  korytarzach,  klatkach  schodowych,  przed
lekcjami, w czasie przerw i po zajęciach chronią usta i nos maseczką.

• Oczekując na zajęcia, uczniowie, zachowując dystans, przebywają na tym korytarzu, przy
którym jest sala lekcyjna, w której mają zajęcia, zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

• Zabrania się biegania po korytarzach.

• Ponadto uczniowie:

a) regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,

b) korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników,  nie mogą wymieniać się pomocami
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie mogą ich pożyczać, nie mogą 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,

c) nie korzystają na przerwach z telefonów komórkowych.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI

Nauczyciele:

• W przestrzeni wspólnej  używają środków ochrony osobistej.

• W salach,  których są opiekunami,  usuwają  lub  uniemożliwiają   dostęp do przedmiotów
i sprzętów których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

• Sprawdzają  warunki  do  prowadzenia  zajęć  –  objawy chorobowe u  uczniów,  dostępność
środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. BHP.

• Przypominają uczniom o  regularnym myciu rąk w tym: po skorzystaniu uczniów z toalety,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.

•  Po każdej lekcji wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia.

• Nauczyciele  dyżurujący  dbają  o  to,  by  uczniowie,  szczególnie  podczas  przerw,  unikali
bliskich kontaktów.

• Po lekcji, jeżeli nie mają dyżuru na korytarzu lub w stołówce,  dezynfekują blaty stolików
i oparcia krzeseł, klawiatury komputerów, sprzęt sportowy.

• Podczas lekcji wychowania fizycznego nie prowadzą gier kontaktowych.

• Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

• W przestrzeni wspólnej szkoły, w tym w pokoju nauczycielskim,  używają maseczek do
ochrony nosa i ust.
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• Wychowawcy  klas  zobowiązani  są  do  uaktualnienia  numerów  telefonów  do  rodziców
swoich wychowanków, dostępnych w dzienniku elektronicznym.

ZASADY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

• Zajęcia świetlicowe odbywają się: w świetlicy szkolnej, na podwórku, przy sprzyjających
warunkach  pogodowych  oraz  salach  dydaktycznych  zgodnie  z  Regulaminem  świetlicy.
Przed lekcjami - w salach 017 i 003. Po lekcjach- w sali 017 oraz w miarę możliwości
i potrzeb 003 lub 111.  

• Uczniowie  przebywający  w  świetlicy  korzystają  ze  środków  do  dezynfekcji  rąk  pod
nadzorem opiekuna. 

• Świetlicę  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 PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

• Dozownik z  płynem do dezynfekcji  rąk jest  dostępny dla  użytkowników przy drzwiach
biblioteki.

• Korzystającym  z  biblioteki  zalecane  jest  zasłanianie  nosa  i  ust,  noszenie  rękawiczek
ochronnych podczas przebywania w bibliotece.

• Wyznacza  się  strefy  dostępne dla  użytkownika  biblioteki  wraz  z  wytyczoną  bezpieczną
odległością  na  podłodze,  zapewniającą  zachowanie  odpowiednich  odległości  między
użytkownikami.

• Ustala się limit uczniów przebywających w bibliotece – max do 2 osób, chyba, że są to
uczniowie tej samej klasy.

• Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych
• Do  czasu  zmiany  sytuacji  epidemicznej,  wstrzymany  pozostaje  swobodny  dostęp  do

regałów bibliotecznych. Zbiory podaje nauczyciel bibliotekarz.
• W celu ułatwienia dostępu do zbiorów zalecane jest zgłaszanie zapotrzebowania na książki

bibliotekarzowi  poprzez  wysłanie  wiadomości  za  pośrednictwem  platformy  
e-learningowej Moodle.  Termin odbioru książek będzie uzgadniany indywidualnie w ten
sam sposób.  Książki na odbiór czekać będą do 3 dni, po tym czasie nieodebrane pozycje
wrócą na półki.

• Do odwołania zostaje zawieszona możliwość korzystania z czytelni oraz komputerów.
Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki szkolnej

• Zbiory  powracające  do  biblioteki  czytelnik  odkłada  we  wskazane  przez  bibliotekarza
miejsce.

• Przyjęte książki zostają oznaczone datą zwrotu i odłożone na okres 2 dni do kwarantanny. 
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ZASADY PRACY GABINETU HIGIENISTKI SZKOLNEJ

• Korzystanie  z  gabinetu  profilaktyki  prozdrowotnej  odbywa się  na  podstawie  odrębnego
Regulaminu, uwzględniającego wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Godziny pracy
gabinetu umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do gabinetu.

ZASADY PRACY OBSŁUGI

• Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
◦ ciągi komunikacyjne – myją;
◦ poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł,

blaty  stołów,  z  których  korzystają  uczniowie  i  nauczyciele,  drzwi  wejściowe  do
placówki, kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

• Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja tak, aby nie narażać dzieci ani
innych pracowników na wdychanie oparów;

• Na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję;

• Do  chwili  uruchomienia  stołówki  szkolnej  skutecznie  wspierają  nauczycieli
w regularnym dezynfekowaniu często używanych powierzchni dotykowych i wyposażenia
wykorzystywanego  podczas  zajęć.  W  szczególności  ważne  jest  regularne  czyszczenie
powierzchni  wspólnych,  np.:  klamek drzwi wejściowych,  poręczy,  blatów,  oparć  krzeseł
oraz  dezynfekowanie  powierzchni  dotykowych,  np.:  biurek  i  stolików/ławek,  klawiatur
i myszek, włączników świateł, sali gimnastycznej i sprzętu sportowego.

• Używają maseczek ochronnych;

• Zachowują dystans w przestrzeni wspólnej szkoły;

• Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd..

ZASADY PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Pracownicy wydawalni posiłków:

• Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie wydawane są posiłki
oraz odbierane brudne naczynia;

• Myją ręce:
• przed rozpoczęciem pracy,
• przed  kontaktem  z  żywnością,  która  jest  przeznaczona  do  bezpośredniego

spożycia, 
• po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
• po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
• po skorzystaniu z toalety,
• po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
• po jedzeniu i piciu;

• Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
• Pracują w rękawiczkach ochronnych i maseczce.
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• Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez
dyrektora placówki;

• Myją naczynia, sztućce w zmywarce  przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają  
naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

• Posiłki, sztućce i serwetki uczniom i pracownikom szkoły wydają osoby uprawnione. 
• W stołówce nie korzysta się z waz do zupy.
• Uczniowie klasy „0” oraz klas I, II, III korzystają ze stołówki pod nadzorem nauczyciela na

20 minut przed zakończeniem trzeciej i czwartej lekcji;
• Po trzeciej lekcji wydawana jest zupa. Po czwartej i piątej lekcji wydawane jest II danie.

Uczniowie  klas  starszych,   ustawiają  się  w  kolejkę  przed  stołówką  z  zachowaniem
odpowiednich  odległości  (1,5m)  między  sobą,  wchodzą  do  stołówki  wyłącznie
w obecności nauczyciela dyżurującego na stołówce;
Uczniowie klas starszych spożywają II danie wg harmonogramu:

- po czwartej lekcji: klasy IV-VI,

- po piątej lekcji: klasy VII-VIII.

• Po  zjedzeniu  posiłku  przez  każdą  grupę  uczniów,   pracownicy  myją  i  dezynfekują
powierzchnię  stołów oraz  krzesła  (poręcze,  oparcia,  siedziska),  przy których spożywane
były posiłki.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
COVID-19

• W  szkole  wyznaczone  zostało  pomieszczenie  do  izolacji  (sala  104)  osoby,  u  której
stwierdzono  objawy  chorobowe.  Pomieszczenie  zostało  zaopatrzone  w  maseczki,
rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

• W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka,
duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od klasy.

• Pracownik,  który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go
zastępującą.

• Dyrektor  kontaktuje  się  niezwłocznie  –  telefonicznie  z  rodzicem  dziecka  i  wzywa  do
natychmiastowego odbioru dziecka z placówki, informując o powodach.

• Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych
dzieci z klasy/ grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

• Uczeń  w izolacji  przebywa  pod  opieką  nauczyciela  (oddelegowanego  przez  dyrektora),
który  zachowuje  wszelkie  środki  bezpieczeństwa  –  przed  wejściem  i  po  wyjściu
z pomieszczenia,  dezynfekuje  ręce,  przed  wejściem do pomieszczenia  zakłada  maseczkę
ochronną i rękawiczki.

• Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych
do budynku placówki.

• W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących
objawów  sugerujących  zakażenie  COVID-19,  pracownik  niezwłocznie  przerywa  swoją
pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny
dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

• Pracownicy  z  niepokojącymi  objawami  powinni  pozostać  w  domu  i  skontaktować  się
telefonicznie  ze  stacją  sanitarno-epidemiologiczną,  oddziałem  zakaźnym,  a  w  razie
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pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować zakład pracy,
że mogą być zakażeni koronawirusem.

• Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiesza zajęcia do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru,
w którym przebywał i poruszał się pracownik.

• Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.

• Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19
jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki
światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

• Pomieszczenie,  które przeznaczone było do izolacji  osoby z objawami chorobowymi po
opuszczeniu  go  przez  osobę  z  objawami,  jest  myte  i  dezynfekowane  są  powierzchnie
dotykowe.

• Dyrektor  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona  sporządza  listę  osób,  z  którymi  osoba
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

• Dyrektor  na  podstawie  wytycznych,  instrukcji  powiatowej  stacji  sanitarno-
-epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia
na terenie placówki zakażenia.

• W  przypadku  uzyskania  informacji  od  rodziców  lub  pracowników  o  potwierdzonym
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce,
Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem
uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

PRZEPISY KOŃCOWE

• Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01 września 2020 r.  do czasu ich
odwołania.

• Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

Wicedyrektor   
ZSP w Jasionówce

Dariusz Prymas  
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