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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

im. A. Mickiewicza w Nowym Sączu 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

Procedura dotycząca ochrony pracowników i uczniów szkoły podstawowej 

 przed koronawirusem 

  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; 

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. Ogólne zasady bezpieczeństwa: 

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; 

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

szkoły oraz informację o sposobie jego użycia; 

3)  przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego; 

4) wszystkim  wchodzącym  do  budynku  szkoły  należy umożliwić skorzystanie 

z płynu do dezynfekcji rąk; 

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

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, 
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rękawiczki     jednorazowe    lub    dezynfekcja    rąk,  osoby   tylko     zdrowe) 

i w wyznaczonych obszarach; 

6) 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; 

7) rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów klas I-III do/ze szkoły 

wchodzą do szkoły wejściem od podwórka (od strony bramki) 

przyprowadzają/odbierają dzieci na korytarzu przed wejściem do sali; 

8) rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów klas IV-VII do/ze szkoły  oraz 

uczniowie klas IV-VII wchodzący/wychodzący ze szkoły wchodzą do szkoły 

zielonym wejściem od podwórka (na wprost bramy wjazdowej); 

9) uczniowie klas: IV i VII czekają na lekcje na korytarzu przed swoją salą 

lekcyjną;  

10) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

11) w szkole znajduje się co najmniej 1 termometr bezdotykowy, który jest  

dezynfekowany po użyciu w danej grupie; 

12) 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; 

13) należy uzyskać zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała ucznia jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych; 

14) 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; 

15) 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; 

16) wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom oraz uczniom, aby 

nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób; 

17) nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny 

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

18) należy wyznaczyć i przygotować (m.in. poprzez wyposażenie w środki 

ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym 
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będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów 

chorobowych. 

 

3. 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) 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; 

3) rodzice  uczniów  wchodzący   do  budynku  szkoły są zobowiązani do 

rygorystycznego przestrzegania  wszelkich   środków  ostrożności   (osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym 

umieszczonym przy wejściu do szkoły); 

4) nie zaleca się stosowania płynów dezynfekujących przez dzieci z uwagi na 

potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić; 

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

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

w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, 

6) 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; 

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

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

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

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

przyprowadzać ucznia do szkoły; 

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

11) rodzice codziennie  podpisują ankietę epidemiologiczną stanowiącą załącznik 

nr 2 do niniejszej procedury. 

 

4. Zasady organizacji zajęć: 

1) sale lekcyjne: 

a) za pisemną zgodą rodziców uczniowie będą poddawani pomiarowi 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym, 

b) jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej 

sali, 

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

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 
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d) należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole, uwzględniających odpowiednio zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych, 

e)  organizowanie wycieczek jest dopuszczalne; organizując je, należy 

zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa, 

f) należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny 

przerw lub zajęć na podwórku szkolnym), 

g) 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; 

2) sala gimnastyczna i podwórko szkolne: 

a) zaleca się korzystanie przez uczniów z podwórka szkolnego oraz pobytu na 

świeżym  powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup 

i dystansu pomiędzy nimi, 

b) sprzęt na podwórku wykorzystywany podczas zajęć powinien być 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie 

ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem, 
c) na podwórku szkolnym mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że 

zachowany jest między nimi dystans, 

d) należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami, 

e) w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów; po każdych 

zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

lub zdezynfekowane; 

f) należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu; 

3) zasady higieny w trakcie zajęć: 

a) 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, 

b) wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą  

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

c) zapewnienia się pracownikom oraz dzieciom dostęp do miejsc,  

w których mogą myć ręce mydłem i wodą, 

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

razie potrzeby także w czasie zajęć, 

e) nauczyciel    w   klasach   I-III   organizuje   przerwy   dla     swojej grupy, 

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min; 

grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, 

f) 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; 
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4) świetlica szkolna: 

a) szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których 

rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, 

b) z świetlicy szkolnej, w  której przebywa grupa, należy  usunąć  przedmioty 

i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

c) zajęcia  świetlicowe   odbywają  się  w świetlicy szkolnej, a w razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych, 

d) 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, 

e) wszystkie aktywności, działania, czynności na powyższych zajęciach 

muszą być podporządkowane zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa 

epidemicznego, 

f) na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych rekomenduje się takie formy 

aktywności, jak: wykonywanie prac plastycznych, lektura książki, 

oglądanie filmów edukacyjnych, oglądanie bajek, słuchanie audiobooków, 

aktywność fizyczna bez kontaktu z drugim dzieckiem, itp. 

 

5. 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 

przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: 

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

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

zamieścić przed wejściem do biblioteki, przy czym wymagany dystans 

społeczny wynosi minimum 2 metry; 

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

zbiory wybiera i podaje czytelnikom wyłącznie nauczyciel bibliotekarz; 

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

dziennika elektronicznego; 

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

pudła, torby lub na  wydzielone  półki  na  regale; 

8) należy pamiętać o założeniu rękawiczek; nie wymaga się osobnych 

pomieszczeń na kwarantannę; 

9) 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; 
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10) po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki; 

11) 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. 

 

6. Zasady dotyczące organizacji żywienia: 

1) korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, 

zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii; 

2) 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; 

3) w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się 

spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku; 

4) zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę; 

5)  w stołówce nie zaleca się samoobsługi; dania i produkty powinny być 

podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki; 

6) wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać;  jeżeli szkoła nie 

posiada zmywarki, wielorazowe   naczynia i sztućce     należy umyć  w gorącej 

wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć; 

7) 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. 

 

7. Zasady dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  i powierzchni: 

1) przy wejściu 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 dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały 

dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczały obowiązujących stref przebywania; 

3) 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; 



7 
 

4) 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; 

5) 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; 

6) wszyscy    pracownicy      szkoły  w    razie  konieczności  będą     zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na 

usta i nos; 

7) w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk – instrukcje; 

8) należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet; 

9) jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania; 

10) 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; 

11) 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; 

12) wyłącza się możliwość korzystania przez dzieci z wody pitnej z poidełka 

szkolnego. 

 

8. Dodatkowe zasady dla szkoły w strefie żółtej i czerwonej: 

1) ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym 

w strefach wydzielonych; 

2) wprowadza       się     obowiązek     zachowania   dystansu     między uczniami 

w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa 

(korytarze, sanitariaty); 

3) wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły 

w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa 

(pokój nauczycielski, korytarz); 

4) rozważa się ograniczenie czasu pracy świetlicy, tak aby ograniczyć do 

minimum przebywanie ucznia na świetlicy; 
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5) ustala się 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); 

6) mierzy się  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; 

7) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała; 

8) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 

szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; 

9) wprowadza się  zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 

10) organizuje  się    prowadzenie  zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. 

w otwartej przestrzeni terenu szkoły; 

11) 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. 

 

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

1) należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia; 

2) jeżeli dziecko 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, 

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. 

3) osoby   wykazujące  objawy  choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel 

w    połączeniu   z    podwyższoną  temperaturą,   powinny    założyć maseczkę 
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i niezwłocznie odizolować się od innych osób; nie mogą one prowadzić zajęć 

lub uczestniczyć w lekcjach. 

 

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), 

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. 
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Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. 


