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PROCEDURY 

PRZECIWEPIDEMICZNE  

w Szkole Podstawowej nr 7 

z Oddziałami Integracyjnymi 

w Jaworznie od 1 września 2020 r. 

Procedury powstały w oparciu o Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

Poniższy zapis obowiązuje w związku z ryzykiem zakażenia 

koronawirusem. Do zapoznania się z nim zobligowani są wszyscy 

pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Wychowawcy instruują uczniów 

w zakresie przestrzegania poniższych procedur. Nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły na bieżąco przypominają o obowiązujących zasadach 

związanych z zapobieganiem i reagowaniem na możliwość zakażenia 

SARS-CoV-2. 

Procedura przedstawia działania w różnorodnych obszarach pracy 

placówki.  

1. Przychodzenie do szkoły 

▪ 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. 

▪ 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.  
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▪ Za pomocą dziennika elektronicznego rodzice (opiekunowie prawni) na początku 
roku szkolnego składają oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami uczęszczania 
dziecka do szkoły oraz procedurami przeciwepidemicznymi obowiązującymi 
w niniejszej placówce. 

▪ Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk.  

▪ Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas pierwszych przekazują dzieci 
nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy przy wejściu do szkoły. Wychowawcy 
będą czekać na uczniów na pół godziny przed rozpoczęciem lekcji. 

▪ Opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzenia dzieci do szkoły 
(ok. 5 minut przed dzwonkiem na przerwę poprzedzającą lekcję). 

▪ W sytuacjach wyjątkowych, kiedy rodzic (opiekun prawny) musi wejść na teren 
szkoły (np. do sekretariatu) należy ograniczyć czas przebywania w szkole do 
niezbędnego minimum, a indywidualne rozmowy z wychowawcą prowadzić za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego, komunikatorów internetowych. 

▪ Uczniowie klas 2 - 8 przychodzą do szkoły jak najwcześniej (jednak nie wcześniej 
niż pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej lekcji), aby uniknąć zatłoczenia wejść 
do szkoły przed pierwszą godziną lekcyjną. 

▪ Uczniowie przychodzący do szkoły na późniejsze lekcje, nie wchodzą do szkoły 
wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem przerwy poprzedzającej lekcji. 

▪ Uczniowie, którzy w wyjątkowej sytuacji przychodzą na pierwszą lekcję 
wcześniej niż pół godziny przed lekcją, a nie są zapisani na świetlicę, oczekują w 
auli aż do rozpoczęcia dyżurów nauczycielskich. 

▪ Przy wejściu uczniowie dezynfekują ręce. Wchodząc do budynku, mają środki 
ochrony osobistej zakrywające usta i nos.  

▪ Po wejściu do szkoły uczniowie udają się wprost do swojej szafki, gdzie się 
przebierają i zabierają niezbędne pomoce na cały dzień (uczniowie nie wracają 
między lekcjami do szafek) i idą do swojej sali lekcyjnej zgodnie z wyznaczonym 
planem lekcji. Dopiero w sali zdejmują maseczkę lub przyłbicę (lub inną część 
ubioru zasłaniającą usta i nos). 

▪ Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów, zabawek, gadżetów 
niepotrzebnych do zajęć lekcyjnych. Rodzice są zobowiązani dopilnować, aby 
wyposażenie dziecka w tornistrze ograniczyło się tylko do najbardziej potrzebnych 
przedmiotów. 

▪ Osoby, które nie są uczniami lub pracownikami szkoły, wchodzą do budynku tylko 
wejściem głównym i tam – zgłaszając się do woźnych – są kierowani bezpośrednio 
do sekretariatu szkoły lub ZNP. Osoby takie mogą wejść i przebywać na terenie 
szkoły tylko z zasłoniętymi ustami i nosem.  
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2. Organizacja przerw międzylekcyjnych i przemieszczania się 

uczniów po szkole 

▪ Jeśli możliwości organizacyjne szkoły na to pozwolą, uwzględnia się dopuszczenie 
uczenia się dzieci w jednej pracowni przez jak najdłuższy okres czasu w ciągu dnia, 
aby zmniejszyć natężenie ilości uczniów w przestrzeni publicznej. 

▪ Uczniowie klas I – III spożywają drugie śniadanie w sali lekcyjnej (bez wynoszenia 
jedzenia i picia na korytarz) przy uwzględnieniu wszystkich zasad higienicznego 
spożywania posiłków. W klasach starszych – tam, gdzie jest to możliwe – 
udostępnia się uczniom sale lekcyjne do spożywania drugiego śniadania. 

▪ Po każdej lekcji nauczyciel odpowiedzialny jest za otwarcie okien w sali, celem jej 
przewietrzenia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, sale lekcyjne należy wietrzyć częściej. 
Przy sprzyjającej pogodzie lekcje są prowadzone przy otwartych oknach. Rodzice 
zobowiązani są do dopilnowania, aby uczniowie mieli strój adekwatny do warunków 
atmosferycznych, by wietrzenie sal nie powodowało marznięcia uczniów. 

▪ Nauczyciele prowadzący dyżur w korytarzach i auli szkolnej pilnują, aby 
jednocześnie na korytarzu nie przebywało zbyt wielu uczniów. Tam, gdzie jest to 
możliwe, uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych. 

▪ Nauczyciele, którzy nie pełnią dyżuru, w miarę możliwości udostępniają sale 
lekcyjne uczniom, by tam spędzali przerwy.  

▪ Ustala się następujące korzystanie z klatek schodowych: 

Obowiązuje jednostronna komunikacja, tj. klatka schodowa bliżej auli służy do 
wchodzenia, a ta, która jest dalej od auli (w segmencie E dotyczy to klatki w pobliżu 
windy, a w segmencie B – klatki bliżej małej sali gimnastycznej) – przeznaczona 
jest do schodzenia. Nauczyciele pełniący dyżur pilnują, aby uczniowie respektowali 
powyższą zasadę. 

▪ Zaleca się, aby osoby będące w przestrzeni wspólnej szkoły, miały zasłonięte usta 
i nos.  

▪ Zaleca się, by uczniowie byli wyposażeni we własne płyny do dezynfekcji. 

▪ Należy otworzyć wszystkie skrzydła drzwi do poszczególnych segmentów 
i wejściowych do szkoły, aby umożliwić swobodne przejście osób mijających się. 

▪ Dyżury nauczyciele pełnią w stale wyznaczonych miejscach oraz przy wejściach do 
szkoły. 

▪ Podczas dyżurów nauczyciele nieustannie zwracają uwagę na zachowanie dystansu 
społecznego między uczniami oraz na ogólnie obowiązujące zasady reżimu 
sanitarnego (unikanie wzajemnego częstowania się, używania tych samych 
przedmiotów, gromadzenia się przy szafkach itd.). 

▪ Na korytarzach nie ma ławeczek. Są one tylko w pobliżu szafek, aby umożliwić 
dzieciom przebieranie się. 

▪ Aula szkolna traktowana jest jako ciąg komunikacyjny, uczniowie nie przebywają 
tam bez potrzeby. Przebywają tam tylko uczniowie klas starszych oczekujących 
na wychowanie fizyczne (o ile nie mają możliwości w danym momencie oczekiwać 
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przy sali gimnastycznej), lekcje w sali 10 i w salach znajdujących się w segmencie 
B. 

▪ Uczniowie powinni regularnie dbać o porządek w szafkach, ograniczając do 
niezbędnego minimum ilość rzeczy w nich przechowywanych. 

▪ Po każdej przerwie pracownicy obsługi szkoły obowiązani są do wietrzenia korytarzy 
szkolnych. 

▪ Po zakończonych lekcjach w danym dniu uczniowie natychmiast kierują się w stronę 
szafek, aby się ubrać i opuszczają budynek szkoły. Oczekiwanie na kolegów w 
szkole jest niedopuszczalne. 

▪ Nauczyciele wypuszczający uczniów z klasy monitorują, czy na korytarzu nie ma 
dużego zagęszczenia dzieci i decydują o momencie wyjścia uczniów z sali lekcyjnej 
(gimnastycznej). 

3. Korzystanie z biblioteki szkolnej   

▪ Zasady opracowują nauczyciele biblioteki w oddzielnym regulaminie, który będzie 
upowszechniony na stronie internetowej, a link do powyższego regulaminu 
wychowawcy przekażą rodzicom w dzienniku elektronicznym. 

4. Korzystanie ze świetlicy szkolnej 

▪ Do świetlicy przyjmowani są tylko uczniowie, których rodzice (opiekunowie prawni) 
pracują zawodowo. 

▪ Po wejściu do świetlicy i odłożeniu plecaków dziecko jest zobowiązane 
do bezzwłocznego umycia rąk.  

▪ Plecaki uczniów powinny być tak ustawione, by nie stykały się ze sobą. 

▪ Dzieci na terenie świetlicy korzystają wyłącznie z własnych przyborów plastyczno-
technicznych. 

▪ Podopieczni nie będą przekazywani rodzicom podczas przerw obiadowych. 

▪ Dzieci, które przychodzą do świetlicy przed godziną 7:30 prowadzone są na 
świetlicę przez dyżurującego nauczyciela. Rodzic zostawia dzieci pod opieką 
nauczyciela, nie wchodząc do szkoły. 

▪ Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy, zgłaszają się do wejścia ewakuacyjnego 
(szklane drzwi do świetlicy od strony zewnętrznej – w pobliżu drzwi kuchennych). 
Tam są identyfikowani przez wychowawców świetlicy. Wychowawca wysyła dziecko 
z nauczycielem dyżurującym do szafki. Po przebraniu się, dziecko można odebrać 
przy wejściu głównym do szkoły. (Uprasza się o niepodjeżdżanie po dzieci 
samochodem od strony głównego wejścia – ta droga przeznaczona jest dla busa 
z uczniami niepełnosprawnymi, dla służb ratunkowych i zaopatrzenia szkoły). 

▪ Podczas zapisu wejścia do świetlicy dzieci ustawiają się w kolejce z zachowaniem 
bezpiecznej odległości. 

▪ Rodzice powinni odebrać dzieci natychmiast po zakończeniu wykonywania pracy. 
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▪ Świetlica jest na bieżąco wietrzona, co najmniej w odstępach jednogodzinnych. 

5. Korzystanie ze stołówki szkolnej 

▪ Uczniowie klas młodszych (I – III) korzystają ze stołówki w takim czasie, aby nie 
wykorzystywać przerw obiadowych (godz. 12:00 – dzieci uczące się na pierwszej 
zmianie, godz. 13:00 – uczniowie uczący się na drugiej zmianie). 

▪ Jeśli w danej klasie nie wszyscy uczniowie jedzą obiad, jeden nauczyciel z klasy 
schodzi z uczniami z dwóch klas do stołówki, a drugi nauczyciel zostaje z dziećmi 
na szkolnym korytarzu – organizując w tym czasie przerwę międzylekcyjną. 

▪ Dzieci z klas I – III będą mieć obiady serwowane do stolików. 

▪ Dzieci przed wydaniem posiłków odkażają ręce płynem dezynfekującym 
znajdującym się w stołówce (butelkę z płynem trzyma nauczyciel) oraz znajdują się 
w bezpiecznej odległości w wyznaczonych miejscach zaznaczonych taśmą.  

▪ Uczniowie mówią wychowawcy świetlicy swój numer (imię i nazwisko – dzieci 
z obiadami jednorazowymi), następnie wychowawca odnotowuje wydanie posiłku 
na liście. Nie wydaje się bloczków – numerków do ręki. 

▪ Sztućce wydawane są przez osobę wydającą talerz z daniem. 

▪ Dzieci spożywają posiłki przy stolikach razem ze swoimi rówieśnikami z danej klasy. 
Zaleca się, aby uczniowie siadali w stołówce na stałych, wyznaczonych miejscach. 

▪ Czyszczenia blatów stołów  i krzeseł dokonuje wyznaczona osoba z personelu 
kuchennego po każdej grupie jedzącej. 

▪ Na stołówce pilnuje się ciągłego wietrzenia pomieszczenia. 

6. Zasady organizacji wychowania fizycznego 

▪ W miarę możliwości lekcje wychowania fizycznego powinny odbywać się poza 
budynkiem, w przestrzeni otwartej. 

▪ Sprzęt sportowy po każdych zajęciach należy zdezynfekować, odpowiedzialni za to 
są nauczyciele wychowania fizycznego. 

▪ Przy wejściu do sali gimnastycznej (szatni uczniowskich) udostępnione są płyny 
do dezynfekcji rąk. Uczniowie powinni z nich skorzystać przed i po zajęciach. 

▪ Uczniowie wchodzą do szatni po opuszczeniu jej przez uprzednie grupy ćwiczące 
(za zgodą nauczyciela dyżurującego). Grupa przebywająca jednocześnie w szatni 
nie może liczyć więcej niż 10 osób. 

▪ Nauczyciel przypomina dzieciom, że przebywając w szatni, zachowują dystans 
społeczny (1,5m). 

▪ Uczniowie opuszczają szatnię natychmiast po przebraniu się.  

▪ Po każdym korzystaniu z szatni, należy ją wietrzyć. Odpowiedzialni za to są 
nauczyciele przedmiotu. 

▪ Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zobowiązani są zachować dystans 
podczas przebywania na korytarzu przed salą gimnastyczną lub w auli szkolnej.  
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▪ W sytuacji ryzyka dużego zagęszczenia sali gimnastycznej, lekcje mogą się 
odbywać w innych miejscach w przestrzeni szkoły (np. aula szkolna – lekcje 
niewymagające specjalnej nawierzchni). 

7. Organizacja uroczystości szkolnych i zajęć pozalekcyjnych 

▪ Na czas trwania epidemii rezygnuje się z organizacji wszelkich apeli, uroczystości 
szkolnych w auli. Okazje do świętowania przeżywane są w gronie oddziału 
klasowego. W starszych klasach uwzględnia się te uroczystości w planie 
wychowawcy klasowego. W miejsce akademii i apeli wprowadza się krótkie audycje 
przez radiowęzeł lub prezentacje przygotowane przez nauczycieli odpowiedzialnych 
za organizację uroczystości, a przygotowane z wykorzystaniem TIK. 

▪ Koła rozwijające zainteresowania realizuje się w formie online, aby ograniczyć czas 
przebywania dzieci ze sobą do niezbędnego minimum. W wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się organizację spotkań w salach lekcyjnych, ale ze znacznie zmniejszoną 
liczbą osób (np. dzieci przychodzą na zajęcia co drugi tydzień). 

▪ Pozostawia się w formie niezmienionej te zajęcia, które wyrównują braki i szanse 
edukacyjne uczniów słabych dydaktycznie oraz o charakterze terapeutycznym. 

▪ Na czas trwania epidemii zawiesza się wszelkie wyjścia ze szkoły, wycieczki bliższe 
i dalsze oraz zapraszanie gości do szkoły z lekcjami pokazowymi itp. Dopuszcza się 
jednak wyjścia z uczniami na lekcje w terenie związane z realizacją programu 
w miejsca nienarażone kontaktem z dużą ilością osób trzecich. 

8. Organizacja lekcji 

▪ Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z opracowanym rozkładem zajęć 
przedstawionym uczniom i rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego. 

▪ Każdy uczeń ma swoje wyznaczone miejsce w sali. W miarę możliwości uczniowie 
siedzą w ławkach pojedynczo. W klasach, gdzie są ławki podwójne, uczniowie 
siedzą zawsze w tych samych parach (na każdym przedmiocie). 

▪ Nauczyciel unika poruszania się po sali, między uczniami. Jeśli jest taka wyraźna 
potrzeba, zaleca się, aby – podchodząc do dziecka – miał osłonięte usta i nos. 

▪ Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, mający bliski kontakt 
z uczniami, powinni mieć osłonięte usta i nos. 

▪ W miarę możliwości należy ograniczyć poruszanie się uczniów po sali lekcyjnej. 

▪ Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów szkolnych, podręczników, zeszytów. 
Po każdorazowym skorzystaniu przez ucznia z przyborów szkolnych (przyrządy 
matematyczne, mikroskopy, okazy) powinno się zdezynfekować przedmiot i prosić 
uczniów o dezynfekcję lub umycie rąk. 

▪ Podczas lekcji nauczyciele na bieżąco przypominają o konieczności mycia rąk, 
zachowaniu dystansu społecznego itd. 

▪ Do klasy wpuszczani są uczniowie po otwarciu drzwi przez nauczyciela. Nauczyciel 
również otwiera drzwi, aby wypuścić uczniów z sali.  
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▪ Tylko nauczyciel otwiera okna, celem przewietrzenia sali.  

▪ Podczas pierwszej lekcji w roku szkolnym nauczyciele przypominają szczególnie 
o zasadach zachowania obowiązującego w szkole reżimu sanitarnego. 

9. Kontakt nauczyciela z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia 

▪ Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do bieżącej aktualizacji danych co 
do kontaktu telefonicznego w celu skutecznej i szybkiej interwencji w przypadku 
objawów chorobowych u dziecka. 

▪ Na czas trwania epidemii zaleca się ograniczenie tradycyjnych zebrań z rodzicami 
na rzecz spotkań online. 

▪ Usilnie zaleca się kontakt rodziców z sekretariatem przez pocztę elektroniczną, 
dziennik elektroniczny lub rozmowę telefoniczną. W wyjątkowych sytuacjach rodzic 
(opiekun prawny) może przyjść osobiście, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym. 

▪ Na portierni znajduje się skrzynka do kontaktu rodziców z sekretariatem, 
nauczycielami, wychowawcami świetlicy. Do skrzynki należy wrzucać wszelkie 
dokumenty przeznaczone dla pracowników szkoły. 

▪ W przypadku koniecznego spotkania z rodzicem, wychowawca (nauczyciel 
przedmiotu) ustala za pomocą dziennika elektronicznego datę i godzinę spotkania 
z rodzicem i organizuje spotkanie w szkole w takim czasie, aby zminimalizować 
ryzyko kontaktu rodzica z innymi osobami przebywającymi na terenie placówki. 

▪ Podczas spotkania z rodzicami na terenie szkoły, obie strony spotkania powinny 
mieć zasłonięte usta i nos. 

▪ W związku z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, rezygnuje się 
z przekazywania informacji za pomocą tradycyjnych zeszytów informacyjnych. 
Jednocześnie rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do codziennej kontroli 
przychodzących wiadomości w dzienniku elektronicznym. Odczytanie wiadomości 
traktowane jest jako zapoznanie się rodzica z jej treścią. 

10. Korzystanie z sanitariatów na terenie szkoły 

▪ Uczeń może skorzystać z toalety w czasie trwania lekcji tylko i wyłącznie w bardzo 
wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.  

▪ Należy każdorazowo poinstruować ucznia o konieczności dokładnego i poprawnego 
umycia dłoni po skorzystaniu z toalety. 

▪ Podczas przerw nauczyciele dyżurujący zwracają szczególną uwagę, aby w okolicy 
toalety i w środku nie gromadzili się uczniowie w liczbie większej niż liczba punktów 
toaletowych. 

▪ W każdej toalecie musi być mydło i papier toaletowy. 

▪ Należy uczulić dzieci i na bieżąco kontrolować poprawne użycie przyborów 
toaletowych przez uczniów. Odpowiedzialni za to są nauczyciele pełniący dyżur 
w pobliżu toalet. 
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11. Dezynfekcja przedmiotów i powierzchni  

▪ Codziennie będą monitorowane prace porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach 
sanitarnohigienicznych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                  
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Wprowadza się 
rejestr dezynfekcji przedmiotów i powierzchni. 

▪ Przeprowadzający dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

▪ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, zostają usunięte (np.: dywany, zabawki) 

▪ W sali gimnastycznej używany duży sprzęt sportowy (np. bramki) oraz podłoga 
będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. Mniejszy sprzęt 
dezynfekowany jest po każdej lekcji. 

▪ Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C i wyparzane.  

▪ Nauczyciel, przed każdorazowym opuszczeniem sali, powinien zdezynfekować 
biurko i używany sprzęt komputerowy (myszka, klawiatura, pilot do projektora). 
Na biurkach nauczyciele zostawiają kartkę z informacją dla kolejnego uczącego 
w sali nauczyciela o tym, czy sprzęt komputerowy i inne przedmioty były 
zdezynfekowane. 

▪ Co najmniej raz dziennie pracownik szkoły lub nauczyciel przebywający cały czas 
w jednej sali powinien zdezynfekować klamki okien i drzwi. 

▪ Po każdym użyciu ogólnodostępnych przyborów i pomocy szkolnych, nauczyciel 
powinien dokonać ich dezynfekcji. 

▪ Co najmniej raz dziennie pracownicy obsługi szkoły powinni dezynfekowanć klamki, 
poręcze, ławki  i barierki w auli szkolnej oraz drzwiczki szafek uczniowskich, 
włączniki świateł, drzwi.  

▪ Sanitariaty powinny być dezynfekowane po każdej przerwie.  

12.  Ogólne zasady higieny 

▪ Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala                     
i służb medycznych.  

▪ Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są 
zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz 
zakrycia ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania. 
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▪ Uczniowie oraz pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem                        
w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

▪ W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz w salach lekcyjnych znajdują się 
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem 
do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. W każdej sali i na korytarzach 
umieszczone będą plakaty instruktażowe nt. prawidłowego zakładania, noszenia 
i zdejmowania maseczki. 

▪ W szkole 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. Nauczyciele na bieżąco przypominają uczniom 
o powyższych zasadach. 

▪ W kuchni szkolnej  pracownicy dbają o zachowanie odpowiedniej odległości między 
stanowiskami pracy wynoszącej min. 1,5 m, a w sytuacjach niemożliwych stosują 
środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwracają  na utrzymanie wysokiej 
higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 
stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

▪ Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej  ogranicza 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

13.  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów 

przedszkolnych 

▪ Korytarz przy wejściu do szkoły od strony małej sali gimnastycznej traktowany jest 
jako strefa rodzica i stamtąd dzieci odbierane będą przez nauczyciela lub pomoc 
wychowawcy. 

▪ Przy wejściu dzieci do przedszkola będzie mierzona temperatura ciała.  

▪ Z uwagi na konieczność przejścia uczniów do sali gimnastycznej zamknięte będzie 
wejście dla rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci przedszkolnych od godz. 7:55 
do godziny 8:15. 

▪ W czasie odbioru dzieci od rodziców (opiekunów prawnych) i przekazania dzieci 
po skończonych zajęciach, pracownik szkoły wyposażony jest w środki ochrony 
osobistej. 

▪ Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszają się po dzieci za pomocą udostępnionego 
numeru telefonu tak, aby rodzic (opiekun prawny) nie musiał wchodzić do szkoły. 

▪ Dzieci przychodzą do przedszkola bez swoich zabawek. 

14. Pomoc medyczna i postępowanie w przypadku podejrzenia 

zakażenia u uczniów i pracowników szkoły 

▪ Higienistka szkolna ustala i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu oraz 
godziny pracy, zgodnie z wymaganiami prawnymi i aktualnymi wytycznymi 
z Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady te będą 
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wywieszone przy wejściach do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 
Wychowawcy poinformują rodziców o istniejących zasadach za pomocą dziennika 
elektronicznego. 

▪ Jeżeli uczeń zgłosi złe samopoczucie lub istnieje podejrzenie, że może mieć 
gorączkę nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę termometrem 
bezdotykowym. Termometr po każdorazowym użyciu musi być dezynfekowany. 

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 
na infekcję dróg oddechowych, lub pojawienie się symptomów chorobowych - 
podwyższona temperatura – 37,5o i powyżej, kaszel, katar, osłabienie, biegunka, 
zmiany na skórze, zapalenie spojówek, ból głowy, wymioty i innych nietypowych 
objawów (bez względu na przyczynę), należy odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 
od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów 
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu). 

▪ Dziecko powinno być niezwłocznie odebrane ze szkoły przez rodzica (opiekuna 
prawnego) od momentu powiadomienia przez pracownika szkoły. 

▪ W sytuacji, kiedy rodzic/prawny opiekun nie zgłosi się do szkoły nie zgłosi się 
do szkoły, w przeciągu jednej godziny po powiadomieniu o objawach chorobowych, 
dyrektor lub upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik powiadamia 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie. 

▪ W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka personel szkoły/dyrektor wzywa 
pogotowie ratunkowe (tel. 112, 999). 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                                      

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY. 

▪ Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji. 

▪ W szkole jest wydzielone  pomieszczenie (nr ……………), w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych 
(pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący). 

▪ Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

▪ Pracownik szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 
zakaźnej zobowiązany jest  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 może być zakażony koronawirusem. 

▪ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik zobowiązany jest 
do poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły oraz skontaktowania się 
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telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną. 

▪ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 
w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

▪ W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

▪ Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

15. Gabinet higienistki szkolnej 

▪ Procedura korzystania z gabinetu higienistki szkolnej jest zgodna z wytycznymi 
Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z 8 maja 2020 dla 
pielęgniarek środowiska nauczania/higienistek szkolnych. 

▪ Dokument ten stanowi odrębną całość i znajduje się na stronie internetowej szkoły, 
a wychowawca każdej klasy (oddziału przedszkolnego) prześle rodzicom 
(opiekunom prawnym) link do wyżej wymienionej procedury. 

16. Sklepik szkolny 

▪ Do sklepiku wchodzą tylko ci uczniowie, którzy chcą coś kupić. Nie mogą tam 
przebywać osoby towarzyszące dziecku kupującemu.  

▪ Ilość dzieci w sklepiku i oczekujących w kolejce wyznaczają oznakowania 
umieszczone na podłodze. Każde dziecko stojące w kolejce staje na naklejonym 
znaku. 

▪ Dzieci wchodzą do sklepiku w maseczkach, a przed wejściem dezynfekują ręce. 

▪ Zakupiony produkt powinno się spożywać w sali lekcyjnej podczas przerwy lub 
w pobliżu sali, gdzie będzie się odbywać najbliższa lekcja. 

17.  Postanowienia końcowe 

▪ Tekst niniejszej procedury podaje się do wiadomości rodziców, uczniów, nauczycieli 
i innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Jaworznie poprzez umieszczenie go na stronie internetowej,  poprzez dziennik 
elektroniczny oraz na drzwiach wejściowych do szkoły. 

▪ Niniejszą procedurę wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora szkoły. 

▪ Niniejsza procedura może ulec zmianie stosownie do  poziomu i charakteru 
zachorowań na  terenie powiatu  i sytuacji epidemiologicznej na terenie szkoły oraz 
w związku z koniecznością wprowadzenia kształcenia mieszanego (wariant B) lub 
kształcenia zdalnego (wariant C).  
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▪ Dopuszcza się nanoszenie poprawek z uwzględnieniem aktualnego stanu 
organizacyjnego szkoły, o czym pracownicy, uczniowie i rodzice będą na bieżąco 
informowani w sposób przedstawiony powyżej. 

 

 


