
                                                               Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej     

                                                                           im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z dnia 6 maja 2020 r. 

 

PROCEDURY SANITARNO-HIGIENICZNE I BEZPIECZEŃSTWA W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W 

GOWOROWIE WRAZ Z JEJ FILIĄ W SZCZAWINIE 

 

I PROCEDURA SANITARNO-HIGIENICZNA NA WYPADEK ZACHOROWAŃ I 

ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2010 r. poz. 322, 

374, 567) 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w przypadku nasilenia 

zachorowań uczniów lub zagrożenia epidemią prowadzi działania i wprowadza wzmożony 

rygor higieniczny mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i informuje 

wszystkich pracowników o podjętych środkach poprzez wydanie zarządzenia, przesłanie 

informacji na służbową pocztę elektroniczną. 

                  § 1 

            Wzmożony rygor higieniczny polega na: 

 Bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej; 

 Dodatkowej dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekcyjnych; 

 Zaostrzeniu reżimu sanitarnego w szkole, świetlicy szkolnej, stołówce, salach 

lekcyjnych, sali gimnastycznej, na placu zabaw dla dzieci, ciągach komunikacyjnych; 

 Wprowadzeniu  odpowiednio zmodyfikowanego jadłospisu; 

 Wzmożonej higienie przygotowania posiłków; 

 Izolowaniu dzieci/uczniów/pracowników szkoły z objawami choroby. 

 
                                                                       § 2 

Wytyczne ogólne: 

 W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego powinny skorzystać dzieci, których 

rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.    

                                                            
                                                                       § 3 

Organizacja opieki w szkole: 

1. Rodzic informuje telefonicznie (tel. 29 7614061), przez dziennik elektroniczny 

Librus, pocztą mailową: szkola@spgoworowo.edu.pl o zamiarze posłania dziecka 

do szkoły. Jednocześnie drogą mailową przesyła: Zał. Nr 1 „Oświadczenia 

mailto:szkola@spgoworowo.edu.pl


Rodziców/Prawnych Opiekunów” i Zał. Nr 2 „Deklarację Rodzica/Prawnego 

Opiekuna” (do pobrania); 

2. Dziecko jest przyprowadzane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać 

dziecka do szkoły; 

3. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe;  

4. Rodzic podpisuje zgodę na mierzenie dziecku temperatury ciała. Opiekun dziecka 

informuje o swoim przybyciu dzwonkiem przy drzwiach wejściowych szkoły. 

5. Rodzic/prawny opiekun nie wchodzi na teren szkoły. Swoje dziecko powierza 

nauczycielowi w wejściu do szkoły.  

6. Dziecko nie zabiera z domu niepotrzebnych przedmiotów bądź zabawek. 

7. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. Rodzic podczas odbioru dziecka czeka na zewnątrz, aż dziecko zostanie 

przyprowadzone do wyjścia głównego.  

 
§ 4 

            Higiena i dezynfekcja: 

1. Rodzice/Prawni opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu. Zakrywają nos i 

usta maseczką, a na rękach mają rękawiczki ochronne, zachowują odległość około 

2 m w stosunku do innych oczekujących. 

2. Osoby przebywające na terenie szkoły regularnie myją ręce mydłem, dezynfekują 

je środkami do tego przeznaczonymi. Zaopatrzeni są w maseczki, przyłbice, 

fartuchy. 

3. Dzieci myją dłonie szczególnie przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw i po 

wyjściu z toalety. 

4. Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych (III Procedura 

zaostrzonego rygoru higienicznego i monitoringu prac porządkowych w Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie wraz z jej Filią w 

Szczawinie).    

 
                                                         § 5 

            Funkcjonowanie kuchni i stołówki szkolnej: 

1. W szkole na czas pandemii zostaje wyłączone źródełko wody pitnej. 

2. Uczniowie zjadają posiłek na stołówce szkolnej zachowując odległości między 

sobą (około 1,5 metra). 

3. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

4. Posiłki  wydawane są zmianowo (patrz: Harmonogram wydawania posiłków). 

5. Po każdej grupie następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy oraz siedzisk 

krzeseł. 

                                               § 6 

            Praca nauczyciela podczas trwania pandemii: 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do codziennej samoobserwacji i pomiaru 

temperatury przed wyjściem do pracy oraz po zakończonej pracy.  

2. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną. 



3. Nauczyciele zaopatrzeni są w środki ochrony, tj.: maseczki, przyłbice i rękawiczki 

Do nauczycieli należy decyzja o ich noszeniu podczas kontaktu z dziećmi. 

Obowiązek ochrony jest podczas kontaktów z innymi osobami dorosłymi 

przebywającymi na terenie szkoły. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest w kontaktach z dziećmi do zachowania w miarę 

możliwości bezpiecznej odległości, tj. 2 metry. 

5. Częste dezynfekowanie rąk płynem dezynfekującym dostępnym w  klasie. 

6. Przypominania dzieciom o zachowaniu warunków higienicznych i w sposób 

najbardziej zrozumiały i przyjazny dla dziecka omawiać sytuacje w jakiej obecnie 

znaleźliśmy się, i dlaczego ważne jest przestrzeganie wszelkich zasad higieny. 

7. Zabawa kierowana jest tak, aby nie dopuścić do skupisk dzieci. 

8. W sali lekcyjnej znajduje się miejsce na zabawki do dezynfekcji. 

9. Dzieci z nauczycielem przy sprzyjających warunkach atmosferycznych spędzają 

czas na dworze (szkolny plac zabaw). Zabawki i sprzęt dezynfekowane są po 

każdej grupie. 

10. Nie organizowane są wyjścia poza teren szkoły. 

 
§ 7 

           Pomoc nauczyciela: 

1. Pomoc nauczyciela zachowuje wszelkie normy bezpieczeństwa, w razie sytuacji 

kryzysowej zostaje z grupą, kiedy nauczyciel musi zostać z dzieckiem w izolatce. 

 
§ 8 

           Pracownicy niepedagogiczni: 

1. Pracownicy niepedagogiczni poruszają się po szkole tylko w wyznaczonych dla 

siebie stanowiskach pracy. W sytuacji kontaktów z innymi osobami wymagane 

jest noszenie maseczek i zachowanie minimum 2-metrowej odległości. 

2. W kontaktach ze sobą pracownicy są zobowiązani o zachowanie bezpiecznej 

odległości i noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych.  

3. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu.  

4. Zobowiązani są do dbania o swoje miejsce pracy, dezynfekując na zakończenie 

pracy sprzęt oraz narzędzia, z których korzystali. 

 
                                                             § 9 

Sekretarka szkolna/kierownik gospodarczy: 

1. Dba, aby do szkoły nie wpuszczać osób trzecich.  

2. Ogranicza do minimum kontakty z kontrahentami, przy odbiorze towarów  

zabezpieczona/y jest  w środki ochrony osobistej. 

3. Jest w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły. Ogranicza kontakty osobiste z innymi 

pracownikami. 

§ 10 

Pracownicy sprzątający: 

1.  W szkole pracują trzy sprzątaczki. Godziny pracy: od godziny 7.00 do godziny 15.00 

(godziny pracy mogą być zmienione w zależności od potrzeb rodziców). 



2. Kierownik gospodarczy przydziela obowiązki:  

- jedna osoba sprzątająca: przydzielona jest do sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, 

w których przebywają dzieci: sprzątanie sali lekcyjnej, zabawek, sprzętów używanych 

przez dzieci. 

- druga osoba sprzątająca: czyszczenie, dezynfekcja łazienek, korytarzy, pomieszczeń 

sekretaryjnych. 

- trzecia osoba sprzątająca: czyszczenie i dezynfekcja placu zawab, ciągów 

komunikacyjnych, klamek, kontaktów. 

 

§ 11 

           Konserwator/Pracownik do pracy ciężkiej: 

1. Wykonuje swoje dotychczasowe obowiązki.  

2. Nie wchodzi do pomieszczeń, gdzie przebywają dzieci, ogranicza kontakty z 

personelem szkoły.  

3. W razie zaistniałej potrzeby do pomieszczeń, w których przebywają dzieci, wchodzi 

po zakończeniu zajęć opiekuńczych w celu wykonania prac remontowych. 

 

II PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONOWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

           § 1 

1. Pracownicy zostają poinstruowani przez dyrektora szkoły, że w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy. 

2. W przypadku złego samopoczucia powinni pozostać w domu i telefonicznie 

skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym 

szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić na nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronowirusem. 

3. Zaleca się pracownikom szkoły bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub 

www.gov.pl/web/koronowirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronowirusem, należy natychmiast 

umieścić pracownika w IZOLATCE - miejsca wcześniej do tego celu 

przygotowanego. 

5. W takiej sytuacji należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się do ściśle wydawanych instrukcji i poleceń. Wstrzymuje się 

przyjmowanie kolejnych grup dzieci. NUMERY TELEFONÓW UMIESZCZONE 

SĄ W MIEJSCU WIDOCZNYM NA TABLICY OGŁOSZEŃ. 

6. Obszar, po którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami. 

7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

8. Należy ustalić listę osób przebywających w tym czasie na terenie szkoły. 

9. Dla osób mających kontakt z osobą podejrzaną zachorowaniem zaleca się 

zastosowanie wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. W razie wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji. 

10. Wszyscy pracownicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania ustalonych 

procedur. 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronowirus/


               § 2 

  Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka: 

 
1. W przypadku  dziecka, u którego występują objawy choroby Covid-19, nauczyciel 

izoluje dziecko od reszty dzieci i pozostałych pracowników. Należy zapewnić 

dziecku niezbędną opiekę przy zachowaniu środków ochrony osobistej. 

2. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić dyrektora szkoły, rodziców bądź 

prawnych opiekunów dziecka, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 

3. W sytuacji bardzo złego stanu zdrowia dziecka nauczyciel sprawujący opiekę 

powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia  

odpowiednie służby, które wcześniej zostały wymienione w niniejszej procedurze: 

- Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Ostrołęce- (029)7691295 

lub 604 754 201; 

- Pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112. 

4. Dyrektor postępuje według zaleceń odpowiednich służb. 

5. Rodzic/Prawny opiekun odbiera dziecko bezpośrednio z pokoju izolacji, po 

ogłoszeniu decyzji PSSE w Ostrołęce. 

               § 3 

  Kwarantanna: 

1. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób, które były narażone na zakażenie. 

Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie 

objawów chorobowych, czyli - podejrzany o zakażenie. 

2. Zamknięcie szkoły następuje po decyzji dyrektora szkoły w porozumieniu z 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Organem Prowadzącym. 

3. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz innych właściwych służb/instytucji. 

4. Powrót do funkcjonowania szkoły może nastąpić zgodnie z terminem 

wyznaczonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

                           § 4 

             Pozostałe regulacje: 

1. Obszar, po którym poruszało się dziecko lub przebywał pracownik, zostaje 

poddane gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. 

                § 5 

             Postanowienia końcowe: 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor, 

wicedyrektorzy szkoły oraz kierownik filii. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy szkoły. 

3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor szkoły, 

wicedyrektorzy, kierownik administracyjno-gospodarczy oraz kierownik filii. 


