
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Rok szkolny 2021/2022 

Procedury zostały dostosowane do warunków  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach II 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie 

pandemii COVID – 19, dotyczącą wszystkich pracowników, uczniów oraz 

rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.  

2. Celem Procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia. 

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem 

COVID – 19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic 

decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić 

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1.  

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA 

 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe 

wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19. 

Odpowiada za realizację ogólnych zasad dla szkół i palcówek.  

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -

19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki, 

rękawiczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o 

obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły. 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie 

plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w 

łazienkach. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane 

przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

7. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19. 

8. Dyrektor w widocznym miejscu  umieszcza numery telefonów organów:  

 

Służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze 

ul. Jana Kasprowicza 17 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 64 355 60 (sekretariat) / fax 75 64 355 61 

 

Bolesławiec, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4, (75) 738 01 20 

Urząd Gminy Stara Kamienica 

telefon: 75 75 14 337 

 



9. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. 

10. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

ucznia. 

11. Dyrektor zapewnia termometr  – do pomiaru temperatury dzieci oraz 

pracownikom. 

12. Dyrektor zapewnia pomieszczenie, w którym można będzie odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

13. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów 

chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i 

skontaktować się ze stacja sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 

a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

14. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika 

niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast 

odsunie pracownika od pracy i poinformuje właściwą miejscową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną, służby medyczne, organ prowadzący oraz kuratora oświaty. 

Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób.  

15. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących w szkole procedur postępowania ustalonych na czas pandemii 

COVID – 19. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka 

zdrowego – bez objawów chorobowych. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed 

przyprowadzeniem dziecka do szkoły. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez zbędnych zabawek/ 

przedmiotów. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

indywidualną osłoną, np. maseczką, dezynfekcji rąk w przypadku ewentualnej 

potrzeby wejścia do szkoły. 

6. Do szkoły i przedszkola  może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny 

lub izolacji domowej. 

 

NAUCZYCIELE  

 

1. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur 

ustanowionych na czas pandemii COVID – 19.  

2. Nauczyciel przebywa w wyznaczonej sali z uczniem lub z grupą powierzoną jego 

opiece zgodnie z planem lekcji. 

3. Nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do zachowania między sobą dystansu, 

minimum 1,5 m. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co 

najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach. 



5. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia 

rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

6. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wyjść z dziećmi poza teren 

szkoły.  

7. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania 

i odbierania dzieci przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia przyjętych w szkole.  

8. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel 

natychmiast izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora 

pomieszczeniu. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły 

stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców dziecka w celu 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły, korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły. 

9. Nauczyciel rezygnuje z zajęć stymulujących percepcję smakową, węchową.  

10. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem 

należy powierzyć je innemu nauczycielowi/pomocy nauczyciela, który przed 

wejściem do sali i przed objęciem dziecka opieką, dezynfekuje ręce. 

11. W szkole/oddziałach przedszkolnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – 

przez nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. Podczas zajęć łączonych lub mieszania grup (np. przerwy, apele) 

dzieci zobowiązane są zakrywać usta.  

 

PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE UCZNIÓW  

 

1. Do szkoły/oddziału przedszkolnego przyprowadzani są tylko dzieci zdrowe.  

2. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania 

dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego oraz punktualnego odbioru dziecka po 

zajęciach w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach i miejscu. 

3. Wejście do placówki dla dzieci odbywa się tylko głównym wejściem z 

zachowaniem dystansu społecznego. 

4. Rodzic pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka na terenie 

szkoły/oddziału przedszkolnego. W przypadku podwyższonej temperatury dziecka 

rodzic/opiekun jest zobowiązany odebrać je z placówki.  

5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko ze szkoły/oddziału 

przedszkolnego mają obowiązek zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników szkoły/oddziału przedszkolnego oraz w odniesieniu do innych dzieci 

i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5 m. 

6. Dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego  przyprowadzane są  tylko przez 

rodziców/osoby zdrowe. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego. 

8. Przy wejściu do budynku obligatoryjnie wszyscy wchodzący dezynfekują ręce.  

9. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach. 

10. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z 

zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one 

zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania 

dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych 

obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek 

jednorazowych 



 

CZAS POBYTU UCZNIA W SZKOLE 

 

1. Podczas zabaw swobodnych  podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej 

odległości. 

2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości w stałej sali. 

4. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi. Po 

zajęciach sale są dezynfekowane. 

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

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

nauczyciela. 

6. Dzieci pod nadzorem opiekunów, często myją i dezynfekują ręce, szczególnie 

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, i po powrocie z zajęć indywidualnych. 

7. Nauczyciel, na miarę możliwości podopiecznych, zwraca uwagę na odpowiedni 

sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. 

8. W szkole/oddziałach przedszkolnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – 

przez dzieci. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. 

9. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, 

które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na 

materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się 

zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 

umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach.  

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

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

13. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła etc.) 

sprzęt i rzeczy używane przez dzieci są dezynfekowane. 

14. Nauczyciele i pracownicy pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas 

sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników. 

15. W miarę możliwości należy ograniczyć wyjścia poza teren szkoły. 

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

17. Każdy uczeń powinien być zaopatrzony we własne pożywienie oraz picie. 

18. W przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu, rekomendowane 

jest noszenie maseczek.  

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ,  

PLACU ZABAW I BOISKA SZKOLNEGO 

 

1. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 

2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą 

przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

3. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy 

pod nadzorem nauczyciela. 



4. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem 

dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących w 

swoich salach lekcyjnych. 

5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez 

uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na 

boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie 

odpowiedni dystans). 

6. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym 

powietrzu (boisku szkolnym). 

7. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można 

dezynfekować, umyć. 

8. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, 

skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte. 

9. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

10. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie. 

11. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w 

przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do 

zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie 

dystansu społecznego.  

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych. 

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk.  

2. Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Tylko 

w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora osoba postronna może wejść, 

po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami maseczką ochronną.  

3. Dzieciom i pracownikom wchodzącym do szkoły/oddziału przedszkolnego 

każdego dnia będzie mierzona temperatura, po wcześniejszej zgodzie 

rodzica/opiekuna oraz pracowników. 

4. Dyrektor lub osoba upoważniona codziennie będzie monitorować prace 

porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, 

włączników światła itp.) i powierzchni płaskich. 

5. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na 

opakowaniach środków dezynfekujących. 

6. Toalety są na bieżąco dezynfekowane. 

7. W łazienkach wywieszone zostaną  instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i 

dezynfekcji rąk. 

8. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do przechowywania w dwudniowej 

kwarantannie książek i pomocy bibliotecznych. 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYJĘCIA I SPOŻYWANIA POSIŁKU 

 



1. Dostarczane posiłki przygotowywane są z zachowaniem najwyższych standardów 

bezpieczeństwa. 

2. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek 

wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony kuchni w 

Przedszkolu w Starej Kamienicy. 

3. Posiłki wydaje pracownik obsługi. 

4. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą 

ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po 

wyschnięciu zdezynfekowane.  

5. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane. 

 

 

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ NA DRODZE NAUCZYCIEL – 

DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII 

 

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna 

komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji 

zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z 

nauczycielem lub Dyrektorem w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2 jest kontakt 

telefoniczny, a jeśli jest niemożliwy, to poczta elektroniczna.  

1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności 

numerów telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować w 

sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka. 

2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do 

szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby. 

3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący do 

szybkiej komunikacji. 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM  

WIRUSEM SARS – COV – 2 

 

1.   Do pracy w szkole/oddziału przedszkolnego mogą przychodzić jedynie zdrowe 

osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2.  Dyrektor wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować  osobę w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

3. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników 

zawiadamia jednostkę Stację Sanitarno – Epidemiologiczną o możliwości wystąpienia 

na terenie szkoły zachorowania na COVID-19. 

4. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego 

oddzwaniania. 

5. Pracownicy szkoły/oddziału przedszkolnego powinni zostać poinstruowani, że w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów,  nie powinni przychodzić do 

pracy, powinni 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 mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

6. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, duszność i 

problemy z oddychaniem, wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie 

dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki), a 

następnie przechodzi do wyznaczonej sali izolacji  – pozostaje z nim zachowując 

maksymalnie bezpieczną odległość minimum1,5m do momentu odebrania przez 

rodziców. 



7. Nauczyciel, pod opieką którego było dziecko niezwłocznie powiadamia Dyrektora i 

przeprowadza pozostałe dzieci do wyłączonego z użytkowania pomieszczenia. 

8. 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. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

10. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

11. Należy przygotować listę osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

12. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. Notatka zawiera następujące 

informacje: 

a) datę 

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

c) godzinę powiadomienia rodziców 

d) opis przebiegu działań. 

Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły. 

13. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący. 

 

Przekazanie dziecka rodzicom podejrzanego o zakażenie 

 

1. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony 

osobistej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed obiorem 

dziecka rodzi/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przed 

głównym wejściem do budynków.  

2. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika 

placówki, który się nim opiekował w izolatce. 

3. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z 

izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka (korytarz przed wejściem głównym 

do budynku) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, 

zachowując dystans 2 m. od rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun najpierw 

identyfikuje rodzica/opiekuna, a później przekazuje dziecko. 

4. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może prosić 

rodzica/opiekuna o okazanie dowodu tożsamości. 

5. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 1,5 m, 

przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje 

na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi 

również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Po uzyskaniu odpowiednich informacji rodzic/opiekun prawny opuszcza szkołę i 

postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

6. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje 

wpuszczony do budynku szkoły . W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął 



w odległości nie mniej niż 1,5 m od drzwi do budynku i wypuścić dziecko do 

rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je przejmie.  

7. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją 

ściąga maseczkę i rękawice. 

8. Izolatka, w której przebywało dziecko jest dokładnie wietrzona, dezynfekowana za 

pomocą odpowiednich detergentów. 

 

 

Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację 

w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 


