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Warszawa 01.09.2020 r. 

 

Procedura organizacji zajęć  

w Szkole Podstawowej nr 385  

w czasie pandemii COVID-19 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły  

umożliwiamy  skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

4. Dopuszczane jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci 

zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

5. 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. W miarę możliwości ograniczamy 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. Zapewniamy sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

8. Szkoła  posiada termometry bezdotykowe i dezynfekuje go po każdym użyciu.  

9. W miarę możliwości szkoła przygotowała organizację pracy, która umożliwia zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ogranicza 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. 

10. 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. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane. 
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12. Uczeń powinien  posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie 

nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W hali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

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

a w razie potrzeby  w czasie zajęć. 

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

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

16. W celu umożliwienia  zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany 

czasu przerw między zajęciami w klasach IV-VIII. 

17. Szkoła unika  organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

18. Uczniowie  w czasie sprzyjającej pogody korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

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

można zachować dystansu,  ograniczane są ćwiczenia i gry kontaktowe. 

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach  pilnujemy, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy. 

21. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, zostały wprowadzone różne 

godziny przychodzenia uczniów do szkoły. 

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

dydaktycznych.  Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest  wietrzona  (nie 

rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności 

przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej starają się 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

24. Zostały ustalone zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając dwudniowy okres  kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

25. Zostały ustalone z pielęgniarką zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 

godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

26. Źródełko wody pitnej zostało wyłączone z korzystania. Zalecenia higieniczne w przypadku 

innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS 

https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-

fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do  powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Personel szkolny pilnuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący 

do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

3. Przestrzega się regularnie mycia rąk wodą z mydłem oraz pilnuje się, aby robili to 

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

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym 

przede wszystkim utrzymania  czystości  w  salach,  pomieszczeń  sanitarno-higienicznych,  

ciągów  komunikacyjnych,  powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i 

włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegane są ściśle zalecenia producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały powieszone plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

7. Dbamy na bieżąco  o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Jeżeli na terenie szkoły  są wyznaczone pojemniki do wyrzucania maseczek i  

jednorazowych rękawiczek. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie 

internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-

pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-

koronawirusem-sars-cov-2/ 

Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

zostały wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników. Szczególną uwagę zwróciliśmy na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków zazwyczaj  odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii. Zostały wprowadzone zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – 

spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu 

posiłków czyszczone są blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

3. W przypadku braku  możliwości organizacyjnych dopuszczono  spożywanie posiłków przez 

dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia 

posiłku. 



4 
 

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

temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel uczeń zostanie odizolowany w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób. Uczeń w tym czasie pozostaje pod opieką pracownika szkoły – wyznaczonego 

przez dyrektora. 

2.  Odizolowanemu uczniowi , należy zmierzyć temperaturę ciała. Jeśli pomiar termometrem 

bezdotykowym wyniesie 38o C lub wyżej, zostaną powiadomieni rodzice w celu ustalenia 

sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 

3. Rodzic  po  odebraniu  ze  szkoły dziecka  z  objawami  chorobowymi,  ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.   

4. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący  o podejrzeniu zakażenia ucznia.  

5. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie 

informowani są o zaistniałej sytuacji. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń będzie poddany gruntownemu sprzątaniu.  

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący  o zaistniałej sytuacji.    

8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 

za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 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 lub w izolacji. 

2. Zostały wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. 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. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

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

bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
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podmiocie procedurami  oraz zależy zastosować  się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . 

7. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

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

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:   

 każdego  pracownika  szkoły/rodzica/opiekuna  prawnego  ucznia  pozostającego  w 

bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry 

przez ponad 15 minut,   

 rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,   

 każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.   

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

 pozostanie  w  domu  przez  14  dni  od  ostatniego  kontaktu  z  osobą  chorą  i 

prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia.  

 Poddanie  się  monitoringowi  pracownika  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  w 

szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia.   

 jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie 

powiadomić  stację  sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do 

oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie 

dalszy tryb postępowania medycznego.   

3. Pozostali pracownicy szkoły/placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 

środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w 

zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.  

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy 

ze służbami sanitarnymi.   

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

1. Dyrektor  informuje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  zaistniałej  

sytuacji  i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanepidu, podejmuje stosowną  decyzję  o zamknięciu  placówki/  zmianie  modelu  

kształcenia  lub  innych  środkach prewencyjnych.    
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2. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły/placówki zobowiązany 

jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

3.  Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.   

4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.  

 

 

 


