
Procedura postępowania 

mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 (COVID-19) 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą 

 

Cel procedury 

 

W trosce o dobro i zdrowie uczniów, nauczycieli i pracowników wprowadza się procedury 

postepowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się  

SARS-CoV-2 (COVID-19). Procedury te będą aktualizowane.  

 

Zakres procedury 

 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w trakcie 

trwania pandemii koronawirusa  SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

§ 1 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

2. Uczniowie są 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 znajdują się numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno – epidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego i służb medycznych. 

4. W wejściu do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

wraz z zamieszczoną instrukcją o sposobie użycia przez wszystkie osoby wchodzące do 

szkoły.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść 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). 



6. Ogranicza się 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. 

7. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia 

(aktualny zawsze numer telefonu i e-mail).  

8. Szkoła posiada termometry bezdotykowe i są one dezynfekowane po użyciu w danej 

grupie. W przypadku innych termometrów niż termometry bezdotykowe są  

dezynfekowane po każdym użyciu.  

9. Jeżeli uczeń przejawia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,  

w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje się go w odrębnym pomieszczeniu 

(izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 

się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

10. Organizacja pracy umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na 

terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na 

terenie szkoły. Wprowadza się obowiązek stosowania przez uczniów osłony ust i nosa  

w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia). 

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni udostępniając uczniom co drugi boks, 

aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

13. 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. 

14. Ustala się indywidualny harmonogram tygodnia dla danej klasy, uwzględniający zasady 

organizacji pracy szkoły, w tym: korzystania z przerw, korzystania ze stołówki szkolnej  

i zajęć na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw, teren przy szkole). 

15. Do danej klasy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele. 

16. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są 

czyszczone lub dezynfekowane. 

17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w przypadku uczniów  

klas I - III. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

19. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

20. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  



21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

23. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

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

dydaktycznych. Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-

CoV-2 są umieszczone w Regulaminie świetlicy szkolnej.  

25. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

26. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole odbywa się z uwzględnieniem 

zasad dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych. 

27. Zajęcia pozalekcyjne w klasach I – III odbywają się po zakończeniu pracy stacjonarnej 

danej klasy. Organizowane są w małych grupach z zachowaniem ograniczeń, zakazów  

i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończonych zajęciach sale lekcyjne są wietrzone 

oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykane przez uczniów. 

28. Ustalono godziny pracy i zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 

m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

29. Uczniowie mają zapewniony dostęp do  dystrybutora wody pitnej pod nadzorem. 

30. Wprowadza się dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci  

z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym: 

obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych oraz w świetlicy, a 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. 

 

§ 2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji 

dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania 

obowiązujących stref przebywania. 

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

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

i po skorzystaniu z toalety. 

3. Monitorowane są 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. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia 



dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

6. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu.  

7. Na terenie szkoły zapewniono miejsca do wyrzucania masek i rękawic jednorazowych.  

 

§ 3 

Gastronomia 

1. Wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 

Zachowywana jest  odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli 

to niemożliwe zapewnione są środki ochrony osobistej.  

2. Utrzymany jest wysoki poziom higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

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

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym (stołówka szkolna). 

Zapewnione są prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodne z zaleceniami w czasie 

epidemii. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem 

dystansu. Zachowana jest co najmniej 1,5 m odległość między stolikami. Posiłki wydawane 

są zmianowo. Czyszczenie blatów stołów i krzeseł odbywa się po każdej grupie.  

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte i wyparzane są w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C.  

5. W stołówce szkolnej nie ma samoobsługi. Usunięte są sztućce z obszaru stołówki  

i wydawane bezpośrednio przez obsługę. Dania wydawane są przez obsługę stołówki.   

 

§ 4 

Korzystanie z biblioteki 

1. Ustalone są zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  

w bibliotekach.  

2. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz 

wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz. 

3. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 – 14.30. 

4. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów, przy zachowaniu dystansu 

społecznego pomiędzy osobami co najmniej 1,5 m. Pozostali uczniowie oczekują na 

korytarzu w odległości 1,5 m od siebie. 

5. Bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków i kontaktu z uczniem (innymi osobami)                     

w razie potrzeby nosi osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne. 

6. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1,5 m). 



7. Bibliotekarz zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i  nosa),                   

a także środek do dezynfekcji blatu i dezynfekcji rąk oraz korzysta z nich w razie bieżącej 

potrzeby. 

8. Zwrócone książki zostają odłożone na okres 2 dni w wyznaczone miejsce. Odizolowane 

egzemplarze zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu 

zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostają włączone do ponownego użytkowania.  

9. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 

10. Pomieszczenie biblioteki jest wietrzone co 1 godzinę. 

11. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. 

klamki, blaty, oparcia krzeseł. 

12. Przed wejściem do biblioteki uczniowie mają obowiązek zdezynfekowania rąk. 

13. W bibliotece nie ma wolnego dostępu do czytelni, stanowisk komputerowych oraz półek                    

z książkami. 

14. Przebywający w bibliotece oraz pozostali oczekujący uczniowie stosują się do poleceń 

bibliotekarza.  

15. Uczeń odkłada zwracane książki w wyznaczonym miejscu. 

16. Uczniowie i nauczyciele mają możliwość wypożyczenia książek. Książkę podaje nauczyciel 

bibliotekarz. 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) 

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. 

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

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

podwyższonego ryzyka, stosowane są rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 

nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników 

administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych. 

4. 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. 



5. Pracownik będący na stanowisku pracy wykazujący niepokojące objawy infekcji dróg 

oddechowych powinien  skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

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

bezzwłocznie poddawany jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji (powierzchnie 

dotykowe - klamki, poręcze, uchwyty itp.) zgodnie z funkcjonującymi procedurami.   

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

10. Zapewnia się dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatny dowóz i opiekę  

w drodze do szkoły. Odbywa się ona na zasadach obowiązujących w transporcie 

publicznym. 

 

 

 

Aktualizacja z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 


