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Załącznik do Zarządzenia nr 13/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

im. A. Mickiewicza w Nowym Sączu 

z dnia 25 maja 2020 r. 

 

Procedura dotycząca ochrony pracowników i uczniów  

przed koronawirusem podczas konsultacji 

  w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu 

 
 

1. Informacje ogólne: 

1) celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z uczniami potencjalnie 

chorymi oraz postępowania w szkole  w taki sposób, aby zdrowi uczniowie nie byli 

narażani na niebezpieczeństwo zarażenia się od ucznia 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; 

3) procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły,  uczniów a także ich rodziców 

podczas konsultacji; 

4) ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, 

b) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, 

c) dyrektorze szkoły – należy  przez to rozumieć  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  

nr   1    im.  Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, 
d) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę  Podstawową  nr   1    im.  Adama 

Mickiewicza w Nowym Sączu, 
e) rodzicach - należy   przez  to   rozumieć     rodziców,    prawnych      opiekunów 

i rodziców zastępczych. 
 

2. Zasady dotyczące zgłaszania  uczniów na konsultacje: 

1) od dnia 1 czerwca 2020 r. wszystkim uczniom klasy VI szkoła zapewnia 

konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne; 

2) każdy rodzic w celu zapewnienia udziału swojego dziecka w wyżej 

wymienionych zajęciach zobowiązany jest do zdeklarowania takiej potrzeby; 

druk deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury; 

3) warunkiem         przyjęcia        ucznia      na       konsultacje jest podpisanie   

przez  rodziców oświadczenia o: stanie zdrowia dziecka, odpowiedzialności   za    

stan    zdrowia,   zgodzie     na      pomiar temperatury  i    ewentualnej  izolacji 

i wiedzy na temat zagrożenia zakażeniem COVID-19; oświadczenie stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 
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3. Ogólne zasady bezpieczeństwa: 

1) należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, 

rękawiczki     jednorazowe    lub    dezynfekcja    rąk,  osoby   tylko     zdrowe) 

i w wyznaczonych obszarach; 

2) wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom oraz dzieciom, aby 

nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób; 

3) nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m; 

4) w zajęciach  nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu 14 dni miały kontakt 

z osobą chorą z  powodu    infekcji  wywołanej koronawirusem lub podejrzaną 

o zakażenie; 

5) pomiar     temperatury         ciała   u    uczniów    oraz    kadry    pedagogicznej 

i niepedagogicznej będzie przeprowadzany po uzyskaniu ich zgody. 

 

4. Zasady obowiązujące rodziców i uczniów: 

1) rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców min. 2 m; 

2) rodzice  mogą  wchodzić  z   dziećmi  tylko do przestrzeni wspólnej szkoły 

(dolny i górny korytarz) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem  lub 

w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (między innymi 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk); 

3) do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

4) uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani tylko przez osoby zdrowe; 

5) jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie bądź w izolacji, nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły; 

6) uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; 

7) jeżeli uczeń umówiony na konsultacje nie może się na nie stawić powinien 

zgłosić ten fakt wcześniej nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły; 

8) uczeń przynosi na konsultację własny zestaw podręczników i przyborów 

szkolnych; zakazuje się pożyczanie podręczników i przyborów od innych 

uczniów; 

9) rodzice codziennie  podpisują ankietę epidemiologiczną stanowiącą załącznik 

nr 3 do niniejszej procedury. 

 

5. Zasady dotyczące organizacji konsultacji: 

1) za pisemną zgodą rodziców uczniowie będą poddawani pomiarowi temperatury 

ciała termometrem bezdotykowym; 

2) umieszcza się dozowniki z płynem odkażającym przed wejściem do budynku 

szkoły oraz informację o sposobie jego użycia; 
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3) ogranicza  się    kontakty   kadry   niezaangażowanej  w   bezpośrednią    pracę 

z uczniami uczestniczących w konsultacjach; 

4)  harmonogram       konsultacji    indywidualnych    oraz  grupowych  ustala się 

w porozumieniu z nauczycielami, stosując następujące zasady: 

a) w przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być 

dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów przy uwzględnieniu 

konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

realizacji zajęć, 

b) w przypadku konsultacji grupowych w jednej grupie może przebywać do 12 

uczniów – w uzasadnionych przypadkach i za zgodą organu prowadzącego 

liczbę tę można zwiększyć o 2 osoby, 

c) do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele (w miarę możliwości), 

d) jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej 

sali, 

e) minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali wynosi co najmniej 4 m2 

na  1 osobę;  na   drzwiach   do   sali    będzie   zamieszczona     informacja 

o dopuszczalnej liczbie uczniów mogących w nie przebywać, 

f) z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

g) w przypadku konsultacji grupowych odległości pomiędzy stanowiskami dla 

uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

5) uczeń nie powinien nosić biżuterii - na rękach poniżej łokcia nie można nosić 

żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe 

mycie oraz dezynfekcję rąk; 

6) w szkole będzie zapewniona odpowiednia liczba koszy (specjalnie zamykanych 

i opisanych) na zużyte środki ochrony indywidualnej; 

7) należy wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy, znajdujących się w sanitariatach; 

8) należy poinformować uczniów, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 

higieny; 

9) należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się 

ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup 

do szkoły, różne godziny przerw). 

 

6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej: 

1) osobą       odpowiedzialną   za    koordynowanie   bezpiecznego   przebywania 

w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest 

nauczyciel bibliotekarz; 

2) nauczycielowi biblioteki zapewnia się środki do dezynfekcji (płyny 

dezynfekcyjne, mydło); 

3) zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają 

konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
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przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki); 

4) godziny  czasu   pracy  biblioteki będą dostosowane do czasu organizowanych 

w szkole konsultacji; 

5) w bibliotece może przebywać dwóch czytelników; informację o tym należy 

zamieścić przed wejściem do biblioteki, przy czym wymagany dystans 

społeczny wynosi minimum 2 metry; 

6) wypożyczenia odbywają się bez wolnego dostępu do półek dla czytelników; 

zbiory wybiera i podaje czytelnikom wyłącznie nauczyciel bibliotekarz; 

7) zamówienia można też składać drogą e-mailową lub z wykorzystaniem 

dziennika elektronicznego; 

8) zwrócone książki powinny zostać odłożone okres minimum 3 dni do skrzyni, 

pudła, torby lub na  wydzielone  półki  na  regale; 

9) należy pamiętać o założeniu rękawiczek; nie wymaga się osobnych pomieszczeń 

na kwarantannę; 

10) odizolowane    egzemplarze    należy       oznaczyć           datą      zwrotu i 

wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie 

włączyć do użytkowania; okres kwarantanny książek w bibliotece wynosi 

minimum 3 dni; 

11) po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki; 

12) egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi; nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu 

na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające; nie należy 

naświetlać książek lampami UV. 

 

7. Zasady higieny w trakcie zajęć: 

1) wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą  

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

2) zapewnienia się pracownikom oraz uczniom dostęp do miejsc,  

w których mogą myć ręce mydłem i wodą; 

3) należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć; 

4) osoby  prowadzące  zajęcia  w  miarę możliwości powinni używać osłony nosa 

i ust oraz powinny poinformować uczniów  o konieczności stosowania tego 

rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych; 

5) obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

 

8. Zasady dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  i powierzchni: 

1) przy wejściu głównym należy umieścić 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; 
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2) przy wejściu do budynku szkoły, a także w sali zajęć należy umożliwić 

skorzystanie z  płynu   dezynfekującego  do rąk  oraz   zamieścić     informacje 

o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez osoby 

wchodzące do szkoły; 

3) należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały 

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) należy  regularnie  dezynfekować często użytkowane powierzchnie użytkowe, 

w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć 

przez uczestnika   (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników 

i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników; 

6) codzienne prace porządkowe będą 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; 

7) 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 dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji; 

8) wszyscy    pracownicy      szkoły  w    razie  konieczności  będą     zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na 

usta i nos; 

9) w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

instrukcje; 

10) należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

9. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia: 

1) należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia; 

2) jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy: 

a) odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości 

od innych osób, 

b) niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły, 

c) w przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem  lub innych objawów 

zagrażających życiu dziecka, wezwać pogotowie, 

d) w sytuacji, gdy uczeń został zabrany przez służby ratownicze przed 

przyjazdem rodzica, poinformować rodzica o miejscu, do którego zostało 

zabrane dziecko, 
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e) powiadomić     właściwą     miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, 

f) 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.), 

g) ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 

h) stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

 

 

10. Zasady  postępowania  w    przypadku    podejrzenia    zakażenia       koronawirusem 

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) 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 szkole 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 (o ile nie zostały poddane 

kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkie 

osoby, które miały bezpośredni kontakt z danym pracownikiem w okresie 

14 dni poprzedzających stwierdzenie zakażenia (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), 
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h) ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, 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. 

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. 


