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Procedura BHP  

w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19  

obowiązująca  

w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie  

 

Zmiana od dn. 18 maja 2020 r. 

I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeń-

stwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie szko-

ły) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Od-

działami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, uczniów szkoły, 

dzieci oddziałów 0 oraz ich rodziców/opiekunów. 

II. Czas trwania procedury 

Z mienia się treść procedury z dn. 4 maja 2020 r. Niniejsze obowiązuje od dn. 18 maja 

2020 r., do odwołania.  

III. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie świadczących pracę na 

terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19, dzieci uczęszczają-

cych do oddziałów 0, uczniów klas 1-3, uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych oraz 

konsultacji prowadzonych w budynku szkoły oraz ich rodziców/opiekunów. 

IV. Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest 

Dyrekcja szkoły. 

2. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej w pokojach 

socjalnych, portierni, sekretariacie oraz przy halach sportowych. 

3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii od-

powiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,  

a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 
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V. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki 

1. Dyrektor szkoły wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pra-

cę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy. 

2. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej licz-

by osób w miejscu pracy. 

3. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, 

zgodnie z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez Dyrekcję szkoły.  

4. Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu w każdy piątek i podany do wiadomości pra-

cowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w portierni, sekretariacie oraz 

w pokojach socjalnych. 

5. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności 

itp., nie są wpuszczani na teren placówki. 

6. Pracownicy pracujący danego dnia zachowują odstęp minimum 1,5 metra od sie-

bie. 

7. Na teren szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 

przebywania na terenie placówki (dotyczy również nauczycieli świadczących pra-

cę zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora), a zwłaszcza osoby z objawami choro-

by. 

8. W pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych może przebywać maksymalnie 

jedna osoba. 

VI. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy 

1. W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają założone 

gumowe rękawiczki. 

2. Łazienki szkoły wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu 

(minimum 60%). 

3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiąza-

ni są do umycia rąk. 

4. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do ko-

sza na śmieci. 

5. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegó-

łowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1. 

6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pra-

cowniczych. 
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VII. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów 

1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać 

zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji 

dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposa-

żeniem szkoły. 

3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do 

dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w magazy-

nie środków chemicznych. 

4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz 

zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 

VIII. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby u pra-

cowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. 

roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do 

grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn de-

zynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizo-

lować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przy-

chodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sani-

tarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni ko-

ronawirusem. 

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Mini-

stra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokoją-

cych objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie 

odsunięty od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, po-
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wiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i sto-

souje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntowne-

mu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezyn-

fekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować 

się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

8. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) po-

trzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

9. Przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaist-

niały przypadek, ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w czę-

ści/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zale-

cenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

10. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sani-

tarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

IX. Organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych: 

1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W przypadku 

konieczności udania się na posiłek obowiązują zasady opisane w załącznikach nr 3 

i 4. 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Nie należy angażować w za-

jęcia opiekuńcze i/lub dydaktyczne pracowników i personelu powyżej 60. roku ży-

cia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. 

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może 

być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wli-

cza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komu-

nikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosa-

nitarnych (np. łazienek, ustępów). Powierzchnię każdej sali wylicza się z 

uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 
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5. W sali, w której przebywa grupa nie może być przedmiotów i sprzętów, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do 

zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy 

je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie po-

trzeby także w czasie zajęć. 

8. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, 

różne godziny zabawy na dworze). 

9. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

10. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz per-

sonelem opiekującym się dziećmi. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziałów 

przedszkolnych mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. W odniesieniu do 

zasad przebywania rodzica z dzieckiem w przestrzeni wspólnej podmiotu, dopusz-

cza się przebywanie 1 rodzica z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z 

dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (hol 

główny szatni), z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem na 15 m
2
.  

13. Rodzice/opiekunowie przy wejściu powinni dezynfekować dłonie lub zakładać rę-

kawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos. 

14. Do oddziałów 0 mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów choro-

bowych sugerujących chorobę zakaźną. Należy uzyskać zgodę rodzi-

ców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka koniecz-

ność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

15. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

16. Dziecko oraz opiekun wchodzący do szatni podlega obowiązkowemu zdalnemu 

pomiarowi ciepłoty ciała wykonywanemu przez pracownika dyżurującego przy 
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wejściu; odmowa poddania się pomiarowi skutkuje niewpuszczeniem do wnętrza 

budynku. 

17. W przypadku konieczności skorzystania  z termometru innego, niż bezdotykowy, 

musi on być dezynfekowany po każdorazowym użyciu. 

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domo-

wych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

19. Przebywanie w budynku szkoły osób postronnych jest zabronione. 

20. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolo-

wać je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodzi-

ców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

21. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokoją-

cych objawów chorobowych, podlega on niezwłocznemu odsunięciu od pracy. 

Jednocześnie wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia 

właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wy-

dawanych instrukcji i poleceń. 

22. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) po-

trzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

23. Należy ponadto zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

dziecka. 

24. Możliwe jest korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. 

25. W związku z brakiem możliwości dezynfekcji sprzętu na placu zabaw i boisku, nie 

ma możliwości korzystania z niego - jest on do odwołania zabezpieczony przed 

używaniem. 

26. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku). 

X. Organizacja zajęć w szkole podstawowej (klasy 1 – 3): 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgo-

dą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy 

określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełno-

sprawności uczniów.  

2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 
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3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszcze-

nia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, po-

mocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, ma-

gazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie sumuje się po-

wierzchni sal dla dzieci i nie przelicza łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Po-

wierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, 

które się w niej znajdują. 

5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

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

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić 

lub dezynfekować. 

6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 

m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdo-

wać się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli 

szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolny-

mi między sobą. 

8. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów . Po każdych zaję-

ciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfe-

kowane.  

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie po-

trzeby także w czasie zajęć. 

10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu po-

między nimi. 

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czysz-

czony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości 

należy zabezpieczyć go przed używaniem. 
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13. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

15. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się 

ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do 

szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. W szatni dla uczniów wykorzystuje się co drugi boks. 

19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszcze-

niu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpo-

częciem i po zakończeniu zajęć. 

20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili po-

trzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z in-

formacji zebranych od rodziców.  

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 

m
2
 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 

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

23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

24. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

25. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w 

odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

26. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

27. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
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28. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowa-

dzać ucznia do szkoły. 

29. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego mi-

nimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczo-

nych obszarach. 

30. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia 

poprzez uzyskanie aktualnych numerów telefonów. 

31. Do pomiarów ciepłoty ciała używa się termometru bezdotykowego i dezynfeko-

wanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku potrzeby skorzystania z innych 

termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym 

użyciu. 

32. W stosunku do dzieci przebywających w szkole należy uzyskać uprzednią zgodę 

rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka ko-

nieczność. 

33. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizo-

lować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodzi-

ców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

XI. Organizacja zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów prowadzonych 

w budynku szkoły 

A. Wymogi w zakresie warunków sanitarnych: 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, 

którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

2. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartu-

chy w razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. 

3. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez: 

a) wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: 

– higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

– higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chus-

teczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 
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b) uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej 

(np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczegól-

nie: 

– przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

– po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

c) po usunięciu środków ochrony osobistej, 

–  nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty - na rękach poniżej łokcia nie 

można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają 

one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

–  zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu 

i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji, 

–  w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zaję-

cia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego roz-

wiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

–  przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używa-

nie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

4. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na 

zużyte środki ochrony indywidualnej. 

5. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

6. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

7. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psy-

chofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 

higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w po-

wyższym zakresie. 

8. Regularne wietrzenie pomieszczeń. 

9. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposa-

żenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: 

a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejścio-

wych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, kla-

wiatur i myszek, włączników świateł. 
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10. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez 

uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed 

rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika za-

jęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie 

należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji 

oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno- 

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie 

z procedurą ogólną. 

12. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepoko-

jących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze sta-

cją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zaka-

żeni koronawirusem. 

13. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

14. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowi-

sku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 

(transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz po-

wiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

15. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w 

którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takie-

go pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparo-

wana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony. 

16. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowa-

nie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 
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17. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

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

przypadek. 

B. Wymogi w zakresie organizacji szkoły: 

1. Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. 

2. Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących ob-

jawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w 

domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrza-

ną o zakażenie. 

4. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepe-

dagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

5. Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.; 

6. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przy-

padku ich złego samopoczucia. 

7. Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspek-

toratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koro-

nawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

C. Prowadzenie zajęć z uczestnikami: 

1. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi 

i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno- wy-

chowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestni-

ków zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 

2. Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu or-

ganizacji pracy i zajęć. 

3. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do 

potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapew-

nienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę 

indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie. 

4. Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć - minimalna przestrzeń 

do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 
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m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy 

nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je 

preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

5. Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 

klamek, włączników światła, poręczy - muszą być one regularnie przecierane z 

użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych za-

jęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

6. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unika-

niu dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu 

potrzeb dzieci i młodzieży. 

8. Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie re-

komenduje się używania klimatyzacji. 

9. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego 

z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizo-

wania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi 

lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

XII. Załączniki 

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki: 

1. Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk; 

2. Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów. 

3. Załącznik 3 - instrukcja czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,  

z których korzystają dzieci. 

4. Załącznik 4 – organizacja żywienia. 

 

 

Sochaczew, 14 maja 2020 r. 

 

…………………………………………… 

(podpis dyrektora) 


