
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

I LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH   

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RYPINIE 

 – od 1 września 2020 r. 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk 
oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą 
obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie odprowadzają dzieci do drzwi szkoły.  
5. Przy odprowadzaniu dzieci należy przestrzegać następujących zasad: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe). 

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je 
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 
wyznaczonych obszarach. 

7. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia (telefon, 
dziennik elektroniczny, mail).  

8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany na bieżąco.  
9. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w 
odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób; szkoła 
niezwłocznie powiadomia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
własnym środkiem transportu. 

10. Szkoła organizacje pracę i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły: 
a) Różne wejścia do budynku szkoły, 



b) Unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, 
c) Różne godziny przerw w klasach I-III, 
d) Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają przerwy 

międzylekcyjne na świeżym powietrzu (wyjście i powrót do sali lekcyjnej obowiązkowo w 
maseczce), po wejściu do sali lekcyjnej obowiązuje dezynfekcja rąk, 

e) W przypadku spędzania przerw na terenie szkoły uczniowie przebywają na korytarzu przy 
sali lekcyjnej, w której odbywają zajęcia (w obszarach wspólnych obowiązuje noszenie 
maseczki/przyłbicy). 

11. W obszarach wspólnych, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi obowiązuje 
zakrywanie ust i nosa. 

12. Podczas pobytu uczniów 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. 

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować usunięto lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane po 
każdych zajęciach. 

14. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 
między sobą. 

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

16. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

17. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

18. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych część zajęć będzie mogła odbywać się na 
świeżym powietrzu. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

20.Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych będą czyszczone lub 
dezynfekowane.  

21. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 
niepełnosprawnościami (dzieci nie mogą udostępniać swoich zabawek innym, natomiast 
opiekunowie dziecka muszą zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, 
rzeczy).  

22.Ustala się następujące zasady korzystania z szatni: 
a) Każda klasa ma własny boks, 
b) Przy wejściu do szatni będzie umieszczony środek do dezynfekcji rąk.  

23.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będzie rozmieszczony w świetlicy w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica będzie 
wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 
szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  



24.Ogranicza się kontakty personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi 
sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami. 

25.Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole będą odbywały się według zasad dotyczących 
organizacji zajęć lekcyjnych. 

26.Zasady korzystania z biblioteki szkolnej i gabinetu profilaktyki zdrowotnej regulują odrębne 
regulaminy. 

27.Rodzic jest zobowiązany przedłożyć wymagane dokumenty dostępne na stronie internetowej 
szkoły (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa, zgodę na pomiar 
temperatury ciała dziecka, nr telefonów i mail do szybkiej komunikacji). Uczeń pełnoletni 
podpisuje wymagane dokumenty osobiście. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej. 

2. Przy wejściu głównym do budynku szkoły zapewnia się skorzystanie z płynu dezynfekującego 
do rąk oraz zamieszcza się informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu 
rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania 
rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref 
przebywania. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do częstego, regularnego mycia rąk wodą z 
mydłem oraz przestrzegania zasad higieny.  

5. Nauczyciele są zobowiązani dopilnować, aby uczniowie, regularnie po przyjściu do szkoły, 
przed każdym posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrz, po korzystaniu z toalety, i w 
innych wymagających tego sytuacjach dokładnie myli ręce. 

6. Pracownik obsługi jest zobowiązany do bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, 
klamek, włączników, klawiatury, powierzchni płaskich – podłóg, blatów i krzesełek), toalet. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji.  

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

9. Zapewnia się pojemniki do wyrzucania zużytych masek lub rękawic jednorazowych. 

Gastronomia 

1. Personel kuchenny obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi 
się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo powinien przestrzegać zasad 
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników (odległość stanowisk pracy 
wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe –  używanie środków ochrony osobistej).  

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej. Zapewnia się zmianowe wydawanie 



posiłków oraz spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. 
3. Po każdej grupie następuje blatów stołów i poręczy krzeseł. 
4. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze min. 60°C. 
5. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W szkole przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować  osobę w 1

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 zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole 
procedurami a powierzchnie dotykowe zostaną zdezynfekowane. Pracownik zastosuje się do 
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

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

Załączniki: 
1. Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego ucznia o zapoznaniu się z Procedurami 

bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. 

2. Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego ucznia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury.  

3. Informacja z numerem telefonu i maila do szybkiego kontaktu. 

 Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w   części/częściach 1

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. 

 J.w. 2

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Zał. 1  

……………………………………………………………………. 
                                        /Imię i nazwisko/ 

……………………………………………………………………………….. 
                                                 /adres/ 

Oświadczenie 

pracownika/nauczyciela/opiekuna ucznia/ucznia* 

 Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Procedurami bezpieczeństwa w 

okresie pandemii na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie, która dotyczy 

zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników  i 

zobowiązuję się do jej stosowania. 

                                                                         ……………….………………………………………………………… 
                                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 

*Niepotrzebne skreślić 

………………………………………………………………………………………………… 

Zał. 2 

Zgoda na pomiar temperatury ciała ucznia  

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

Na podstawie wytycznych MEN i GIS oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar 

temperatury ciała przez pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie                                                              

mojego syna/córki ……..…………………………………………………………..……………  ucznia klasy ……..…….                         

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych  mogących sugerować zakażenie 

COVID-19.  

                                                                                                          ………………………………………………………… 
                                                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Zał. 2 

Zgoda na pomiar temperatury ciała ucznia  

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

Na podstawie wytycznych MEN i GIS oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar 

temperatury ciała przez pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie                                                              

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych  mogących sugerować zakażenie 

COVID-19.  

                                                                                                          ………………………………………………………… 
                                                                                                                                         (czytelny podpis pełnoletniego ucznia) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zał. 3  

Oświadczenie 

Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego 

epidemią COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie, bądź w razie 

zaobserwowania u ucznia …………………………………………………………………………………………..…………….. 

niepokojących objawów choroby, w celu zapewnienia szybkiej komunikacji podaję aktualne 

numery telefonów i e-maila i zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły. 

nr telefonów: ………………………………………………………………………….      

e-mail: ………………………………………………………………..……………….      

………………………………………………………… 
                                                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


