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Załącznik nr 1 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 dzieci w wieku 

przedszkolnym 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 dziećmi 

potencjalnie chorymi oraz postępowania w oddziałach przedszkolnych  w taki 

sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia 

się od dziecka 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 nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach 

przedszkolnych, wszystkich pracowników obsługi,  dzieci z oddziałów 

przedszkolnych, a także rodziców tych dzieci; 

4) ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć 

liczebność grupy przedszkolnej, w pierwszej kolejności z oddziałów 

przedszkolnych powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu  i     przedsiębiorstw  produkcyjnych,  realizujący    zadania    związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

5) ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) oddziale   przedszkolnym – należy przez to rozumieć odział przedszkolny  

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

b) dyrektorze szkoły – należy  przez to rozumieć  Dyrektora  Szkoły  

Podstawowej  nr   1    im.  Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, 

c) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę  Podstawową  nr   1    im.  

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

i rodziców zastępczych. 

 

2. Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dzieci do oddziałów 

przedszkolnych: 

1) do oddziału przedszkolnego mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci 

zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

2) osoby dorosłe przyprowadzające/odbierające  dziecko również muszą być 

zdrowe; 
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3) jeżeli    dziecko  lub   rodzic,   domownik ma:    gorączkę,   kaszel,    trudności 

w oddychaniu po powrocie z krajów lub rejonów Polski, gdzie szerzy się 

koronawirus lub jeżeli poddany jest kwarantannie nie należy przyprowadzać 

dziecka do oddziału przedszkolnego; 

4) jeżeli w  domu  dziecka   przebywa  osoba    na     kwarantannie    lub  izolacji 

w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału 

przedszkolnego; 

5) rodzice codziennie  podpisują ankietę epidemiologiczną stanowiącą załącznik 

nr 2 do niniejszej procedury; 

6) w przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) 

rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 

stwierdzającego dobry stan zdrowia; 

7) rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły 

wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych 

dziecka;  nauczyciel  ma      obowiązek  poinformować   pozostałych rodziców 

o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci; 

8) rodzice dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są 

do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po 

zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla 

innych dzieci i pracowników; 

9) w celu  zapewnienia   bezpiecznych i   higienicznych warunków pobytu dzieci 

w oddziałach przedszkolnych  nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego 

widać wyraźne objawy infekcji; 

10) należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w budynku szkoły do 

niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich  środków    ostrożności   

(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoby zdrowe); 

11) rodzice  dzieci  wchodzący   do  budynku  szkoły są zobowiązani do osłony ust 

i nosa oraz dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym umieszczonym przy 

wejściu do oddziałów przedszkolnych, w przypadku zerówki przy wejściu do 

szkoły; 

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

potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić; 

13) rodzice oraz osoby postronne mają zakaz wchodzenia do sal, gdzie przebywają 

dzieci; 

14) rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 

dziesięciogodzinnych przy przyprowadzaniu/odbieraniu dzieci dzwonią 

domofonem i po otwarciu drzwi przyprowadzają/odbierają dziecko na terenie 

szatni; 

15) rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego pięciogodzinnego 

tzw. zerówki wchodzą do szkoły wejściem od podwórka (od strony bramki) 

przyprowadzają/odbierają dzieci na korytarzu przed wejściem do sali; 

16) rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania 

bezpiecznej odległości od rozmówcy (1,5 m – 2m); 
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17) maksymalnie w szatni może przebywać jednocześnie  4 rodziców 

przyprowadzających/obierających dzieci,  przy  czym   po 2  z    każdej grupy; 

w przypadku  przekroczenia  tej   ilości    rodzice   wraz  z    dziećmi   czekają 

w bezpiecznej odległości od innych rodziców i dzieci na zewnątrz budynku; 

18) w przypadku dzieci uczęszczających do zerówki maksymalnie na korytarzu 

obok sali może przebywać jednocześnie 3 rodziców 

przyprowadzających/odbierających dzieci, w przypadku przekroczenia tej 

ilości rodzice wraz z dziećmi czekają w  bezpiecznej  odległości od innych 

rodziców i dzieci  w dalszej części korytarza lub na zewnątrz budynku; 

 

3. Zasady organizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych: 

1) opieka w szkole, w zależności od potrzeb, może być zapewniona w godzinach 

dotychczasowej      pracy      oddziałów    przedszkolnych      tj. od 6:30 do 

16:30 w    przypadku      oddziałów   dziesięciogodzinnych   oraz    od 8:00 do 

13:00 w przypadku zerówki; 

2) w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci; 

3) powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt (sala 

zabaw) w miarę możliwości powinna wynosić co najmniej 15 m
2
, przy czym 

do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, 

pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, 

ustępów); nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej 

jej powierzchni na limit miejsc; powierzchnię każdej sali wylicza się z 

uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących; 

4) w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia 

przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne 

dziecko o co najmniej 2 m
2
, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno 

dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m
2
; 

5) w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w oddziale 

przedszkolnym rodzic za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie 

placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w 

której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych); należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców dzieci odbywających 

okres adaptacyjny w oddziale przedszkolnym do niezbędnego minimum, 

umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m; 

6) rodzice, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w oddziale 

przedszkolnym, maja obowiązek przekazać dyrektorowi szkoły istotne 

informacje o stanie zdrowia dziecka; 

7) rodzice  mają  obowiązek   zaopatrzyć    dziecko, jeśli   ukończyło  4 rok życia, 

w indywidualną osłonę nosa i ust, w czasie przyjścia i powrotu ze szkoły oraz 

na wypadek ewakuacji; 
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8) podczas pobytu w sali bądź na placu szkolnym nie ma obowiązku zakrywania 

ust i nosa przez dzieci; na   życzenie  rodziców  dziecko może być w maseczce, 

którą zapewnia rodzic; 

9) nauczyciele oddziałów przedszkolnych wzmacniają działania edukacyjne 

przypominając dzieciom zasady higieny; swoje działania odnotowują  

w dzienniku zajęć przedszkola; 

10) nauczyciele zobowiązani są do edukacji dzieci w zakresie: 

a) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski 

klozetowej, spuszczanie wody), 

b) mycia rąk po skorzystaniu z toalety, 

c) mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

d) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych 

sztućców), 

e) spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie 

napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp., 

f) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się 

dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania 

paznokci, 

g) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania  nosa 

w jednorazową chusteczkę; 

11) nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia warunków mających na celu 

dbanie o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co ma wpływ  na zmniejszenie 

liczby zachorowań, zmusza organizm do wysiłku fizycznego, 

immunologicznego metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy 

dziecka; 

12) w zależności od pogody dzieci mogą korzystać z placu szkolnego; 

13) nauczyciele odwołują zaplanowane wycieczki w miejsca, gdzie mogą 

występować duże skupiska ludzkie;  w przypadku  gdy obszar w którym 

znajduje się szkoła będzie w strefie czerwonej/żółtej nie wolno organizować 

wyjść poza teren szkoły, np. spacer do parku; 

14) dzieci nie zabierają własnych zabawek (i innych niepotrzebnych przedmiotów) 

do oddziałów przedszkolnych; 

15) każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali,  z której usunięte 

zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować  

(np. pluszowe misie i inne tego typu zabawki, dywany); 

16) do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie; 

17) w oddziałach przedszkolnych  znajduje się co najmniej jeden termometr 

bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie; 

18) należy uzyskać zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych; 

19) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka  lub 

pracownika należy  obowiązkowo  dokonać pomiaru temperatury (gdy obszar 

w którym znajduje się szkoła będzie w strefie czerwonej/żółtej);  
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20) w razie podejrzenia zachorowania dziecka w oddziale przedszkolnym, 

nauczyciel     postępuje   zgodnie  z   procedurą    podejrzenia      zachorowania 

i umieszcza dziecko w odizolowanym, specjalnie przygotowanym na taką 

ewentualność  miejscu w sali do izolacji oraz informuje o tym fakcie dyrektora 

szkoły i rodziców dziecka; 

21) w wydzielonym miejscu w każdej sali, służącym do izolacji dziecka w razie 

wystąpienia objawów chorobowych należy umieścić numery telefonów do: 

organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

służb medycznych, rodziców; 

22) nauczyciele i inni pracownicy są zobowiązani do ścisłej współpracy z 

rodzicami w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia; zaleca się kontakt z 

rodzicami za pomocą urządzeń teleinformatycznych. 

 

4. Zasady zachowania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  i powierzchni: 

1) nauczyciele oraz pozostały personel zapewniają dzieciom odpowiednie 

warunki sanitarne, opiekuńcze i edukacyjne; 

2) wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom, rodzicom  

i dzieciom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób; 

3) wprowadza się obowiązek zwracania uwagi na to, aby NIE dotykać dłońmi 

okolic    twarzy   zwłaszcza    ust, nosa i oczu,  przestrzegać   higieny     kaszlu 

i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na 

bazie alkoholu (min. 60%); 

4) zapewnia się pracownikom oraz dzieciom i rodzicom dostęp do miejsc,  

w których mogą myć ręce mydłem i wodą; 

5) wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą  

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

6) personel sprzątający jest zobowiązany do utrzymywania  szczególnej 

czystości: 

a)  ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych takich, jak:  poręcze, 

klamki,   włączniki   świateł,    klawiatury,    uchwyty,     poręcze     krzeseł 

i powierzchni płaskich, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach do 

spożywania         posiłków,  ramy   leżaczków,  poprzez     regularne i 

staranne mycie oraz przecieranie środkiem dezynfekującym lub wodą z 

detergentem, 

b) wszystkich obszarów często używanych takich, jak: toalety, pomieszczenia 

wspólne, poprzez   regularne    i   staranne   sprzątanie   z     użyciem wody 

z detergentem; 

7) z sal, w których będą odbywać się zajęcia, usunięte zostają przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe 

zabawki, dywany); 

8) sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne, które pozostają w sali, podlegają 

systematycznej dezynfekcji lub czyszczeniu, przy czym zabawki używane 
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przez dzieci będą dezynfekowane przez nauczycieli lub personel pomocniczy 

przy każdej zamianie; 

9) 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; 

10) nauczyciele i personel pomocniczy są zobowiązani do zapewnienia dopływu 

świeżego powietrza do sal; nie należy otwierać okien podczas obecności dzieci 

w sali, ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka  

i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia 

układu odpornościowego dzieci; 

11) do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną; 

12) wszyscy pracownicy w czasie pracy są zobowiązani do zachowania dystansu 

społecznego wynoszącego min. 1,5 m; 

13) personelowi sprzątającemu zaleca się zachowanie dodatkowych środków 

ostrożności takich, jak: 

a) założenie rękawiczek jednorazowych i maseczki lub przyłbicy, 

b) mycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek, 

maseczki lub przyłbicy, 

c) usunięcie rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami; rękawiczki, 

maseczkę lub przyłbicę należy usuwać zgodnie z instrukcją, 

d) unikanie dotykania oczu, nosa i ust podczas prac; 

14) w przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka 

nauczyciel lub personel pomocniczy oprócz stosowanych środków ostrożności 

zobowiązany jest dodatkowo założyć fartuch z długimi rękawami; 

15) toalety dla dzieci i pracowników wyposaża się w jednorazowe ręczniki  

i dozowniki do mydła; 

16) w miejscach ogólnodostępnym umieszcza się dozowniki z płynem 

odkażającym oraz zapewnia się ich regularne napełnianie; 

17) personel pomocniczy zobowiązuję się do bieżącej wymiany i uzupełniania 

mydła i papieru toaletowego w każdej toalecie, tak aby zapewnić ciągły dostęp 

do podstawowych środków higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy; 

18) w toaletach  wywieszone  zostają plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje; 

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

szkolnego. 

 

5. Zasady przygotowania i wydawania posiłków: 

1) przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, poza obowiązującymi warunkami 

higienicznymi zgodnie z HACCAP, dodatkowo wprowadza się zasady 

szczególnej ostrożności w związku z zabezpieczeniem epidemiologicznym 

dzieci i pracowników; 
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2) pracownik wydający posiłki jest zobowiązany do zachowania zasad 

szczególnej ostrożności   podczas       przygotowywania       i          wydawania        

posiłków, a w szczególności do: 

a) założenia fartucha z długim rękawem, 

b) założenia rękawiczek jednorazowych i przyłbicy, 

c) umycia i dezynfekcji rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek, 

d) usunięciu rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami; rękawiczki 

należy usuwać zgodnie z instrukcją, 

e) unikania dotykania oczu, nosa i ust podczas pracy, 

f) częstego mycia rąk zgodnie z instrukcją, 

g) częstego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów znajdujących 

się w kuchni, bezwzględnie przestrzegając instrukcji użycia znajdujących 

się na opakowaniach; 

3) pracownik wydający posiłki jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji 

rąk, w szczególności po wykonaniu poniższych czynności: 

a) przed rozpoczęciem pracy, 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowaną, upieczoną, usmażoną, 

c) po kontakcie z żywnością surową, 

d) po kontakcie z odpadami, śmieciami, 

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

f) po jedzeniu, po piciu, 

g) po skorzystaniu z toalety; 

4) pracownik wydający posiłki zobowiązany jest do dezynfekcji opakowań 

produktów, naczyń stołowych oraz sztućców; 

5) wielorazowe naczynia i sztućce należy po każdym użyciu wyparzać z użyciem 

detergentów; 

6) w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia istotne jest bezwzględne 

przestrzeganie zasad higieny również w trakcie odbioru dostarczonych 

gotowych posiłków; 

7) w czasie odbierania posiłków od dostawcy cateringu, należy zachować dystans 

społeczny wynoszący min. 1,5 m; pracownik oraz dostawca powinni mieć na 

sobie rękawiczki jednorazowe i  maseczkę lub przyłbicę; 

8) każdorazowo po dezynfekcji pomieszczenia lub sprzętu należy wywietrzyć 

pomieszczenie, a czas wietrzenia nie może być krótszy niż określony przez 

producenta środka dezynfekującego;  pracownik wydający obiady 

zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m; obowiązek 

ten dotyczy budynku szkoły i terenu szkolnego. 

 

6. Zasady postępowania w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem: 

1) nauczyciel, lub inny pracownik, który zauważył oznaki choroby u dziecka  

odizolowuje  dziecko    od    reszty   grupy   w    wyznaczonym      do tego 

miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób; 
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2) nauczyciel niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności 

odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego; 

3) w przypadku,  gdy obszar, w którym znajduje się szkoła będzie w strefie 

czerwonej/żółtej nauczyciel obowiązkowo dokonuje pomiaru temperatury 

ciała dziecka termometrem bezdotykowym, jeżeli pomiar wynosi 38
o
C lub 

wyżej przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; 

4) rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu ze 

szkoły oraz poinformować szkołę o diagnozie lekarskiej; 

5) w przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem  lub innych objawów 

zagrażających życiu dziecka, opiekun dziecka wzywa pogotowie; 

6) w sytuacji, gdy dziecko zostało zabrane przez służby ratownicze przed 

przyjazdem rodzica, opiekun informuje rodzica o miejscu, do którego zostało 

zabrane dziecko; 

7) w przypadku powzięcia informacji, że u pracownika lub dziecka potwierdzono 

zakażenie COVID-19, wprowadza się działania zmierzające do: 

a) przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji 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), 

b) zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (o ile nie zostały poddane 

kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkich 

osób, 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), 

c) wprowadza się stosowanie, w miarę możliwości, indywidualnych narzędzi 

pracy (m.in. długopisów wykorzystywanych np. do podpisywania się na 

liście obecności); 

8) w przypadku, gdy dziecko lub pracownik oddziału przedszkolnego został 

skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie 

wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor szkoły w 

porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz 

organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden 

dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów; 

9) dyrektor szkoły na tablicy ogłoszeń informuje rodziców, że w przypadku 

nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy. 
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Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. 


