
Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 385 

dla oddziałów przedszkolnych od 1 września 2020 r. i postępowania 

prewencyjnego pracowników  oraz rodziców/opiekunów prawnych 

w czasie zagrożenia epidemicznego 

I. Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) dziecko bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, bez objawów 

chorobowych wskazujących chorobę zakaźną, 

b) dziecko, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 

c) dziecko,  którego  domownicy  nie  przebywają  w  izolacji  w  warunkach domowych.  

2. Dziecko może być przyprowadzane do szkoły i z niego odbierane przez opiekunów bez 

objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych tj. podwyższana 

temperatura, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności, brak apetytu 

3. W miarę możliwości ograniczajmy na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich 

obecność jest niezbędna, zobowiązują się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i 

ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)  

4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych  

miejscach. 

5.  Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych(podwyższana temperatura, ból głowy i mięśni, 

ból gardła, kaszel, duszności, brak apetytu) 

6. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z 

zachowaniem zasady: 1 opiekun na dziecko/dzieci lub zachowanie dystansu społecznego od 

kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5m.  

7. Wychowawcy grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

8. Rodzice/opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.  

9. Personel kuchenny ogranicza kontakt  z dziećmi oraz nauczycielami.  

10. W przypadku pracowników i  personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości,  

stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie ich w zajęcia 

opiekuńcze. 

II. Higiena i dezynfekcja  

1. Wszyscy wychowankowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z 

toalety.  

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i 

kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 



4. Szkoła  wyposażona jest w bezdotykowy termometr(dezynfekowany po użyciu w danej 

grupie).  

5. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka 

jeżeli jest to konieczne, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

6. Ściśle zostają  przestrzegane  zalecenia   producenta   środka   dezynfekującego,   zwłaszcza w 

zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.  

7. 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. 

8. Przed wejściem do budynku szkoły wszystkie osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja rąk.  

9. Przed wejściem  umieszczony  jest środek do dezynfekcji rąk. 

10. Przy wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów do  stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych  

11. W  pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone  plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.  

12. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.  

13. W przypadku korzystania przez pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek 

jednorazowych został  umieszczony  pojemnik  do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS 

zamieszczonymi na stronie:  

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-

postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

14. Z sali, w której przebywają uczniowie, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

15. Sprzęt na placu zabaw  należącym do szkoły jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany .  

III. Organizacja pracy szkoły w oddziałach  przedszkolnych 

1. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa  przebywa w wyznaczonej  stałej sali. 

2. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. 

3. Powierzchnia każdego pomieszczenia  przeznaczonego  na  zbiorowy  pobyt  od  3  do  5  

dzieci,  wynosi co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia 

pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne  

dziecko  o  co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może 

być mniejsza niż 1,5 m2. 

4. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczyła stykanie się poszczególnych 

grup dzieci 

5. Sale w szkole oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

6. Dzieci korzystają  z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od 

osób trzecich -optymalnie na terenie szkoły. 

7. Dziecko nie powinno przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 
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IV Przygotowywanie i wydawanie posiłków 

1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem 

opiekuna. 

2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

personel kuchenny zobowiązano do:  

 stosowania środków ochrony osobistej, 

 utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, 

 mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC  

 lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 

3. Posiłki wydawane są w sali. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. 

4.  Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne. 

5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się 

dziećmi. 

V  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka . 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 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 dziecku, należy zmierzyć temperaturę ciała- po uzyskaniu zgody rodziców. 

Jeśli pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie 38o C lub wyżej należy powiadomić  

rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku 

skorzystania z teleporady medycznej. 

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 grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani 

są o zaistniałej sytuacji. 

6. Obszar, w którym poruszało się dziecko będzie bezzwłocznie poddane 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. 

 

 



VI 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. Zostało 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 poddane gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami. 

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

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. W razie konieczności będzie  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. 

VII  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.   

VIII  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.    

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.  

IX  Postanowienia  końcowe 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić  

telefonicznie  Powiatową  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  w  m.st.  Warszawie,  ul.  Jana 

Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa 

2. Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna  w  m.st.  Warszawie, ul.  J.    Kochanowskiego  

21,  01-864  Warszawa, kontakt:  

 Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia -222500 115,  

 Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 -22 32 58958,                              

 Kontakt do biura podawczego -22 31 07900 

 Adres email: koronawirus@pssewawa.pl 

3. Zastrzega  się  zmianę  procedury  w  przypadku  objęcia  terenu, na  którym  znajduje  się   

szkoła  strefą  żółtą  lub  czerwoną  a  także  zmiany  wytycznych  przez  Ministra  Edukacji    

Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego. 
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