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Procedury określają działania, które respektują wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, minimalizują możliwość 
zakażenia koronawirusem, ale mimo wszystkich podjętych przez szkołę środków 
bezpieczeństwa, nie można wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. Rodzic, decydując 
się na posłanie, przyprowadzenie dziecka do szkoły, powinien być tego świadom. Zgłaszając 
ucznia do świetlicy, na konsultacje, zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie.  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Dyrektor szkoły określa szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi, które 
będą przebywać w szkole. 

2. Dyrektor, w porozumieniu z zespołem nauczycieli, ustala procedury obowiązujące 
w szkole zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia 
oraz Ministra Edukacji Narodowej w związku z organizacją 
zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole dla klas I –III, zajęć rewalidacji 
i konsultacji.  

3. Dyrektor przez wychowawców informuje rodziców dzieci z klas I – III o możliwości 
skorzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej. Rodzice 
zgłaszają do wychowawcy klasy potrzebę objęcia dziecka opieką. Wypełniają kartę 
zgłoszenia oraz oświadczenie.  

4. Po 25.05.2020 r. rodzic, który będzie chciał zgłosić obecność dziecka na zajęciach, 
zobowiązany jest z to zrobić z dwudniowym wyprzedzeniem. Kartę zgłoszenia oraz 
oświadczenie przesyła w formie skanu na adres email: sekretariat@sp1.ostroda.pl 
lub dostarcza w formie papierowej do szkoły w godzinach 7.00 do 15.00. 

5. Dyrektor przez wychowawców informuje rodziców o możliwości korzystania 
z konsultacji dla ósmoklasistów oraz innych uczniów klas IV – VII.  

6. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID – 19 w szkole  

 i potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem w  oświadczeniu. 
7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących 

chorobę zakaźną. 
8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno rodzicowi 

przyprowadzać ucznia do szkoły. 
9. W zajęciach szkolnych, w tym świetlicowych nie mogą uczestniczyć dzieci, które 

w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 
koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

10. Rodzic odprowadza ucznia klas I – III do drzwi szkoły i nie wchodzi do środka. 
Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu 
do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m. 

11. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny 
m.in. myciu rąk wodą z mydłem, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę 
na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 



12. Rodzice, w celu szybkiego kontaktu ze szkołą na wypadek zachorowania dziecka, 
są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonu i odbierania telefonów 
ze szkoły. 

13. W szkole wyznaczone jest specjalnie przygotowane pomieszczenie – gabinet 
pielęgniarki – w którym będzie można odizolować osobę w przypadku objawów 
chorobowych. Gabinet wyposażony jest m.in. w środki ochrony osobistej 
i płyn dezynfekujący. 

14. Przebywanie osób z zewnątrz w placówce ogranicza się do minimum, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

15. Przed wejściem na teren szkoły obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. 
16. W szkole uczniowie mogą przebywać bez maseczek. 
17. Stołówka szkolna jest nieczynna. 
18. Uczniowie korzystają wyłącznie z wyznaczonych toalet.  

 
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY 

1. Godziny pracy świetlicy w okresie pandemii określa dyrektor szkoły. Wynikać one będą 
z potrzeb rodziców, jednak nie dłużej niż 6.30 – 16.00. 

2. Minimalna przestrzeń do zajęć świetlicowych dla uczniów w sali nie może być mniejsza 
niż 4 m2 na osobę (uczniów i nauczycieli). 

3. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze nauczyciele świetlicy prowadzą w grupach 
wychowawczych. Grupa może liczyć do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, 
za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

4. W miarę możliwości, do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 
5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
6. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  
7. W sali, odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  
8. Uczeń posiada własne przybory piśmiennicze (kredki, flamastry, klej, nożyczki), które 

przechowuje w swojej torbie i wyjmuje na czas zajęć. Uczniowie nie wymieniają się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

9. W szkole nie można korzystać ze źródełka wody pitnej oraz z dystrybutora na napoje    
i słodycze. 

10. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy. Użytkuje się go zgodnie z instrukcją, 
pamiętając o dezynfekcji. 

11. Rodzic/ opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia – jest to warunek 
konieczny. 

12. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować 
je w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) lub wyznaczonym miejscu 
z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

13. Nauczyciele w grupach przygotowują listy z numerami telefonów 
do rodziców/opiekunów w celu szybkiego kontaktu. 
 



PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR UCZNIÓW: 
1. Na czas reżimu sanitarnego drzwi do szkoły będą zamknięte. 
2. Nie ma możliwości, aby dziecko klas I – III samo przychodziło do szkoły i samo 

z niej wracało (nawet, jeśli do czasu pandemii tak było) – musi być przyprowadzone 
i odebrane przez rodzica/opiekuna. 

3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
4. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, przyprowadzają dziecko do drzwi i stamtąd 

je odbierają. 
5. Uczniowie do świetlicy schodzą się do godziny 8.30. 
6. Pielęgniarka lub nauczyciel przy wejściu do szkoły, w obecności rodzica/opiekuna, 

dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu uczniowi. W przypadku stwierdzenia 
podwyższonej temperatury ( > 37 °C) uczeń nie może wejść na teren szkoły i pozostać 
pod opieką nauczycieli. 

7. Po wejściu na teren szkoły uczeń klas I – VIII zmienia obuwie przy szkolnej dyżurce. 
Swoje obuwie, zapakowane w worek uczniowie klas I – III zanoszą do szatni, 
a uczniowie klas IV – VIII zabierają ze sobą do sali lekcyjnej, w której odbywają się 
konsultacje.  

8. Podczas pobytu w szkole uczniowie przemieszczają się tylko wyznaczonymi drogami,  
korzystają z wyznaczonych toalet.   

9. Po zakończonych konsultacjach uczniowie klas IV – VIII niezwłocznie opuszczają szkołę 
z zachowaniem reżimu sanitarnego i udają się do domu.   

10. W szatni jednocześnie może przebywać do 5 uczniów.  
11. Odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się następująco: rodzic (kilkanaście minut wcześniej) 

informuje nauczyciela drogą telefoniczną lub wysyłając wiadomość sms o zamiarze 
odbioru dziecka. Telefon kontaktowy świetlicy: 530 146 423. Dziecko zostanie 
przyprowadzone do rodzica. 

 
PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SALACH: 

 

1. Po wejściu do sali uczniowie niezwłocznie myją ręce zgodnie z techniką prawidłowego 
mycia rąk. Wychowawca/nauczyciel zwraca uwagę na to, żeby uczniowie często 
i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz 
po powrocie z boiska. 

2. Wychowawca/nauczyciel zwraca szczególną uwagę na to, aby dzieci unikały dotykania 
oczu, nosa i ust, a także na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kaszlu, 
kichania. 

3. Wychowawca zapoznaje uczniów z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, 
wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone. Na bieżąco przypomina o ich przestrzeganiu. 

4. Do świetlicy zabrania się przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek. 
5. Przebywając w sali, podczas zajęć zorganizowanych jak i w trakcie swobodnej zabawy, 

dzieci zachowują między sobą należyty dystans – 2 m. 
6. Po skorzystaniu z gier, klocków, zabawek, etc. dzieci odkładają je w wyznaczone 

miejsce. Używane rzeczy będą poddane dezynfekcji przed ponownym użyciem. 
7. Uczniowie korzystają z przyniesionych ze sobą przyborów szkolnych (wyposażony 

piórnik). 
8. Podczas wszelkich zajęć stolikowych, zajęć rewalidacji, konsultacji uczniowie siedzą 

w wyznaczonych przez wychowawcę/nauczyciela miejscach. Zajęcia przy stolikach 



w świetlicy odbywają się w systemie rotacyjnym z zachowaniem odpowiedniego 
dystansu. 

9. Uczniowie przynoszą picie i jedzenie z domu, bezpiecznie zapakowane i tyle, 
aby wystarczyło na cały czas pobytu w szkole – nie można się dzielić jedzeniem i piciem 
z innymi dziećmi. 

10. Uczniowie zgłaszają nauczycielowi chęć spożycia posiłku. 
11. Uczeń spożywa posiłek w wyznaczonym miejscu w sali, tylko i wyłącznie przy stoliku. 
12. Uczeń jest zobowiązany umyć ręce wodą i mydłem przed jedzeniem i po jedzeniu. 
13. Po skończonym posiłku, uczeń pakuje w woreczek foliowy pozostałości i wyrzuca 

do kosza.  
14. Blat stolika i krzesło są dezynfekowane za każdym razem przed i po zakończeniu posiłku 

przez ucznia.  
 
PRZEBYWANIE UCZNIÓW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU: 

1. Uczniowie przebywają na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły i boisku 
szkolnym. Nie korzystają z ogólnodostępnego boiska Orlik. 

2. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły. 
3. Sprzęt na boisku szkolnym, wykorzystywany podczas zajęć, czyszczony jest każdego 

dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 
4. Przybory sportowe, wykorzystywane do zabaw (piłki, skakanki, obręcze itp.) na boisku 

szkolnym, dezynfekowane są po każdych zajęciach. 
5. Wyjścia grup na boisko szkolne odbywają się w systemie zmianowym.  Aktywności 

są dostosowane w sposób nie sprzyjający bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
6. Podczas zabawy uczniowie zachowują bezpieczne odległości między sobą.  
7. Po powrocie z podwórka dokładnie myją ręce wodą z mydłem.  
8. Po każdych zajęciach w sali gimnastycznej należy umyć podłogę i wywietrzyć salę. 
9. Przybory gimnastyczne wykorzystywane do zabaw (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

na boisku szkolnym jak i sali gimnastycznej należy dokładnie czyścić i dezynfekować 
po każdych zajęciach. 

10. Sprzęt na boisku szkolnym, wykorzystywany podczas zajęć, powinien być regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

 
PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ: 

1. Wyjścia grup do sali gimnastycznej odbywają się w systemie zmianowym.  Aktywności 
są dostosowane w sposób nie sprzyjający bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

2. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłogi są myte i dezynfekowane. 
3. Podczas zabawy uczniowie zachowują bezpieczne odległości między sobą.  
4. Po powrocie z sali gimnastycznej dokładnie myją ręce wodą z mydłem.  

 

KORZYSTANIE Z SZATNI PODCZAS ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH, REWALIDACYJNYCH, KONSULTACJI  

1. W szatni może przebywać do 5 uczniów. 
2. Nauczyciel przypomina o zachowaniu bezpiecznych odległości między sobą. 
3. Ubrania odwieszane są przez uczniów w wyznaczone dla nich miejsca. 

  



PRACOWNICY SZKOŁY: 
 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji swojego zdrowia. 
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID – 19 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 
3. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z placówki / w trakcie pracy odkaża ręce 

płynem do dezynfekcji rąk oraz myje ręce wodą z mydłem. 
4. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. Wyjątek stanowi pracownik dyżurujący przy wejściu. Pracownik 
ten stosuje środki ochrony osobistej: dystans społeczny w odniesieniu do uczniów 
i ich rodziców min. 2 m, osłonę ust i nosa ewentualnie rękawiczki. 

5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

6. Wejście do Szkoły jest monitorowane. W portierni Szkoły dyżuruje wyznaczony 
pracownik, który odnotowuje każde wejście osoby niebędącej pracownikiem Szkoły 
na liście zawierającej imię, nazwisko, godzinę przyjścia, cel wizyty oraz godzinę wyjścia 
(załącznik nr 1 do Procedury). Każdego dnia tworzona jest osobna lista osób 
wchodzących. 

7. 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. 

 
 
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZŃ I POWIERZCHNI: 
 

1. Przy wejściu głównym zawieszony jest plakat informacyjny z numerami telefonów 
do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przed wejściem do budynku szkoły zamontowany jest dystrybutor z płynem 
dezynfekującym do rak, informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku 
dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Każda osoba wchodząca do szkoły stosuje wszystkie wymagane środki ochrony 
sanitarnej: osłona ust i nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans 
społeczny i nieprzekraczanie obowiązujących stref przebywania. 

4. Osoba wchodząca do szkoły notuje w rejestrze kontrolnym swoje imię i nazwisko, 
miejsce/ osobę wizyty, godzinę wejścia, godzinę wyjścia, składa własnoręczny, czytelny 
podpis.  

5. Wyznaczeni przez dyrektora pracownicy obsługi na bieżąco wykonują prace 
porządkowe. Na życzenie nauczyciela – opiekuna grupy dezynfekują zabawki, stoły, 
krzesła lub inne powierzchnie, które w danym momencie tego wymagają. 

6. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
pomieszczeń sanitarno–higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników 
przeprowadza Dyrektor szkoły. 



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

8. Wszyscy pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – 
jednorazowe rękawiczki, osłony na usta i nos.  

9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 
Toalety są sprzątane i dezynfekowane na bieżąco po każdym użyciu. 
Prowadzona jest kontrola sprzątania i dezynfekcji toalet polegająca na wpisaniu 
w tabelę godziny każdego sprzątania (załącznik nr 2 do Procedury).  

10. Codzienne  prace porządkowe uwzględniają szczególnie utrzymywanie w czystości 
sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek 
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 
posiłków, klawiatur, włączników. 

11. Pracownicy Szkoły pamiętają o obowiązku  regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 
dopilnowują aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, 
przed jedzeniem i po powrocie  ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

12. Dezynfekcja toalet przeprowadzana jest przez pracowników obsługi na bieżąco.  
 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA: 

 
I. W przypadku, gdy u dziecka stwierdzono niepokojące objawy chorobowe sugerujące 

podejrzenie zakażenia: gorączka, kaszel, duszności: 
1) nauczyciel niezwłocznie poprosi o pomoc pielęgniarkę lub innego pracownika 

szkoły, by ten odizolował ucznia od pozostałej grupy dzieci w pomieszczeniu 
do tego przeznaczonym (gabinet pielęgniarki) lub innym miejscu z zapewnieniem 
min. 2 m odległości od innych osób; 

2) pielęgniarka szkolna niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów o zaistniałej 
sytuacji w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Jeżeli nie ma pielęgniarki 
rodziców powiadamia nauczyciel lub inna wskazana przez niego osoba 
(np. sekretarka);  

3) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji; 
4) dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu 

z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Ostródzie; 
5) pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywało dziecko oraz 

przedmioty i rzeczy, których używało i z którymi miało styczność.  
6) By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID–19, rodzice 

(prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia do szkoły i poinformowania               
o gotowości odbioru dziecka ze szkoły. Pracownikowi odbierającemu telefon, 
rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł. 

7) Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony 
indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. 



Przed odbiorem ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem 
dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku Szkoły. 

8) Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika 
szkoły, który się nim opiekował w izolatce. 

9) Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia 
z izolatki do ustalonego miejsca odbioru: przedsionka Szkoły przy wejściu od strony 
ulicy 21 Stycznia  i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, 
zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), najpierw identyfikuje 
rodzica, a następnie przekazuje ucznia. 

10) Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić 
rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości. 

11) Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje 
ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat 
objawów, jakie zaobserwowano u niego. Może przekazać rodzicowi (prawnemu 
opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno–
epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) 
opuszcza Szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

12) Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych 
środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku Szkoły. W tej sytuacji należy 
poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m 
od drzwi budynku i wypuścić ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje ucznia 
do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) go przejmie. 

13) Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych 
środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić 
je do organów ścigania. 

14) Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który przekazał ucznia rodzicowi 
(prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje 
maseczkę, fartuch i rękawice. 

15) Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą 
odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie 
z instrukcją sprzątania i odkażania sal znajdującą się w punkcie 2. niniejszej 
procedury, przez wyznaczonych pracowników szkoły. 
 

II. Do pracy w Szkole nie  angażuje  pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 
ryzyka. 

III. W przypadku potwierdzenia zachorowania na COVID 19 wykonuje się zalecenia 
Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

 
 

  



PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 
LUB ZACHOROWANIA NA COVID 19 U PRACOWNIKA 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownik, który zaobserwował u siebie niepokojące objawy, nie powinien 
przychodzić do pracy, tylko pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 
ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania 
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, 
że może być zakażony koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych 
grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 
sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji 
i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 
itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat 
sanitarny. 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 
pod uwagę zaistniały przypadek. Rekomenduje się ustalenie listy osób 
przebywających w tym samym czasie/częściach placówki, w których przebywała 
osoba podejrzana o zakażenia i zalecenie stosowania się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/koronawirus oraz 
gs.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

6. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji (zał.nr 3 do Procedury). Notatka 
zawiera następujące informacje: datę, godzinę powiadomienia 
stacji sanitarno – epidemiologicznej, godzinę powiadomienia rodziców, 
opis przebiegu działań. Notatka jest przechowywana w dokumentacji Szkoły. 

7. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący. 
8. Za przygotowanie i umieszczenie w określonych miejscach (tablica informacyjna 

w holu szkoły, oraz drzwi wejściowe do szkoły) potrzebnych telefonów, 
w tym do stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych odpowiada 
sekretariat szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


