
 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 
W CZASIE EPIDEMII 

 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. w. Józefa w Lubomierzu od 1 września 2021 r. 

 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. z późn. zmianamiw sprawie 

ogłoszenia na Obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV- 2. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

3. Ustawa dotyczaca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 

02.03.2020 r. (Dz. U.2020 r. poz. 374). 

4. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

obowiązujące od 1 września 2021 r. 

 

I. POSTANOWIENIAOGÓLNE 

 

1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu. 

2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu 

zminimalizowania możliwość zakażeniaCOVID-19. 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

1. W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji 

Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego InspektoraSanitarnego. 

2. 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 lub wizolacji. Deklaracja  rodzica załącznik nr 3. 

3. Dzieci (uczniowie) mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przezopiekunów 

(zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję drógoddechowych. 

4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie 

korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzenipublicznej. 

5. Przywejściudobudynkuzorganizowanajeststrefadoodkażaniarąk.Wtejstrefieznajduje się 

informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 

dezynfekującego.Wszystkimwchodzącymdobudynkuszkołyumożliwia sięskorzystanie z 

płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w 

pierwszej kolejności myli ręce wodą zmydłem. 

6. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na teren otaczający budynek 

szkoły, zachowując  zasady:  1  opiekun  z   dzieckiem/dziećmi,  dystans  od  kolejnego  



opiekuna   z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. 

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

zbezpieczeństwemzdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7. Opiekunowie nie wchodzą do budynkuszkoły, oczekują na dzieci/uczniów przed 

budynkiem obokwejścia głównego lub obok wejścia do oddziałów przedszkolnych. 

8. Bezwzględnieograniczasięprzebywanieosóbtrzecichwszkoledoniezbędnegominimum. 

Obecność dozwolona w nadzwyczajnych przypadkach tylko w strefie  – sekretariat szkoły   i 

hol główny - z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

9. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z  opiekunami ucznia. Kontakt     

z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej,poprzez 

dziennik elektroniczny lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji naodległość. 

10. Szkoła posiada termometry bezdotykowei są one dezynfekowanekażdorazowo po użyciu.  

W  razie  wystąpienia  niepokojących  objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć 

temperaturę w trakciezajęć. 

11. Jeżelipracownikszkołyzaobserwujeuuczniaobjawymogącewskazywaćnainfekcjędróg 

oddechowych,  w  tym  w   szczególności   gorączkę,   kaszel,   należy   odizolować   ucznia 

wodrębnympomieszczeniu(gabinetpedagoga)izapewniającmin.2modległościodinnych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia 

zeszkoły. 

12. Organizacja pracy  umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi 

na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się  uczniów  

na  terenie  szkoły  (np.  różne  godziny  przychodzenia  uczniów  z poszczególnych klas do 

szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, 

w których odbywają się zajęcia. Zgodnie z zasadami higieny 

należyczęstomyćręce(poprzyjściudoszkołynależybezzwłoczniezdezynfekowaćlubumyć 

ręce),stosowaćochronępodczaskichaniaikaszlu(kichanieikaszelwzgiętączęśćlewejręki) oraz 

unikać dotykania oczu, nosa iust. 

13. Budynek szkoły ma udostępnione dwa wejścia: wejście  główne i wejście dla dzieci z 

oddziałów przedszkolnych, a przy drzwiach znajdują się środki do dezynfekcjirąk. 

14. Uczniowie zasłaniają usta i nos jeżeli przebywają w przestrzeniach wspólnych  na szkoły. 

15. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lubdezynfekować. 

16. W miarę możliwości klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy uczniów są 

przyporządkowani ci sami nauczyciele. 

17. W salach lekcyjnych w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

zachowanie  odległości  między stolikiem nauczyciela, a ławkami co najmniej 1,5 m lub w 

miarę możliwości pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika 

nauczyciela, w miarę możliwości nauczyciel stara się ograniczać przemieszczanie się miedzy 

ławkami uczniów. 

18. Uczeń  posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi międzysobą. 

19. Osoba prowadząca zajęcia wietrzy sale, pracownik obsługi wietrzy części wspólne 

(korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni 



wolne od zajęć. 

20. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Podczas sprzyjających warunków 

zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartychoknach. 

21. 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. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym 

zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczyć ćwiczenia i grykontaktowe. 

22. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, chyba, że są to 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

W takim przypadku opiekun w szkole powinien zadbać, aby dzieci nie udostępniały swoich 

zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie 

lub dezynfekcję zabawki, rzeczy. 

23. Wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów  do szkoły, aby unikać kontaktu 

dzieci z różnych klas Uczeń przed skorzystaniem z przechowalni odzieży i butów musi 

zdezynfekowaćręce. 

24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a także w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. Uczniowie myją  regularnie rece wodą z  mydłem. Świetlicę należy 

wietrzyć(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

25. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki  ostrożności  dotyczące  funkcjonowania 

w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi, np.: -obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, 

tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni  – obowiązek osłony usti 

nosamaseczką. 

 

III. WYBÓR FORMYKSZTAŁCENIA 

 
 

1. W przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku na SARS -CoV -2 u ucznia, nauczciela 

lub pracownika szkoły dyrektor wprowadza: 

 

1) mieszaną formę kształcenia (hybrydową) – dającą możliwośćwprowadzenia zawieszenia 

zajęć stacjonarnych grupy,  grupy  wychowawczej,  oddziału,  klasy,  etapu  edukacyjnego 

lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie 

zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość(zdalnego), 

 

2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony   

i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacjizdalnej). 

 

2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w  pkt 1 wymaga uzyskania zgody 

organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

 

 



3. Wprzypadkuwprowadzeniawszkoleformkształcenia,októrychmowawpkt. 1dyrektor ustala 

szczegółowe  zasady  organizacji  nauki  zdalnej,  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w 

przepisach szczegółowych. 

 

IV. HIGIENA,      CZYSZCZENIE       I       DEZYNFEKCJA       POMIESZCZEŃ 

IPOWIERZCHNI. 

1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się wykaz potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służbmedycznych. 

2. W   szkole   dostępne    są    instrukcje    obrazkowo    –    instruktażowe    wywieszane  

w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia rąk, 

dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowaniarękawiczek 

- zestaw załączników stanowiący załącznik nr 1 do niniejszejprocedury. 

3. Nauczyciel dyżurujący lub pracownik 

obsługidba,abywszystkieosobytrzecie,wtymrodziceuczniówwchodząc (w wyjątkowych 

sytuacjach) do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte 

usta i nos oraz nie przekraczały obowiązującej strefy przebywania.  

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z pobytu na świeżym 

powietrzuorazposkorzystaniuztoalety.Należyzapewnićregularnenapełnianiedozowników z 

mydłem. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta  znajdujących się  

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone nawdychanie 

oparów środków służących dodezynfekcji. 

6. Prowadzony  i  odnotowywany  jest  monitoring  prac   porządkowych   wykonywanych 

zeszczególnymuwzględnieniemczystościciągówkomunikacyjnych,dezynfekcjipowierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich w tym blatów w salach    

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do niniejszejprocedury. 

7. Sale i korytarze sa wietrzone systematycznie. Zapewnia się bieżącą dezynfekcjętoalet. 

8. Uczniowie i pracownicy używający masek i rękawic jednorazowych, mają zapewnione 

pojemnikido ich wyrzucenia. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe tj. środki 

zapobiegawcze(maseczki,rękawiczki)stosowanew celu minimalizacji ryzyka zarażenia i 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady 

zmieszane. 

9. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają do minimum  

kontakty z nauczycielami i uczniami. W  przestrzeni wspólnej rekomenduje się  stosowanie 

maseczek. 

10. Nauczyciele prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, 

nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci 

wprowadzonychinstrukcji. 



11. Nauczyciele organizują wyjścia poszczególnych grup na teren szkoły(boisko)w miarę 

możliwości tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą. Unikają organizowania Większych 

skupisk dzieci w jednym  pomieszczeniu lub przy jednej zabawie. 

12. Nauczyciele informatyki i nauczyciele uczący informatyki w klasach I-III mają 

obowiązek dopilnować, aby przed przystąpieniem do zajęć dzieci zdezynfekowały ręce. 

Nauczyciele przed korzystaniem z laptopów w czasie zajęć również dezynfekują ręce. W 

okresie pandemii COVID-19 nie korzystamy ze słuchawek. 

13. Opracowano szczegółową procedurę  korzystania z biblioteki szkolnej. Jest ona dostępna 

dla uczniów i rodziców na stronie biblioteki szkolnej.  

 

V. GASTRONOMIA 

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,  wprowadza się  

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowuje się 

odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5m, a jeśli to niemożliwe – 

zapewnia środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę  zwraca się na utrzymanie wysokiej 

higieny stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły 

pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki 

chirurgiczne). 

2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą  

z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min.60%). 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki 

są wydawane zmianowo–uczniowie spożywają je przystolikachzrówieśnikami ze swojej 

klasy. Dezynfekuje się  blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie. Odległość między 

stolikami  wynosi co najmniej 1,5m.  

4. Dziecimogąspożywaćposiłkiinapojeprzyniesionezdomu.Posiłkimogąbyćprzynoszone w 

pojemnikach prywatnych i w nichspożywane. 

5. Nie  organizuje się  poczęstunków oraz wspólnej degustacjipotraw. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce/wyparzarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C lub wyparza sięje. 

7. Posiłki są porcjowane i wydawane z zachowaniem odległości min.1.5 m. Dania i produkty 

powinny być podawane przez obsługęstołówki. 

8. Należy usunąć dodatki (np. przyprawy, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one 

wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty muszą być podawane przez 

osobę do tego wyznaczoną/obsługęstołówki. 

9. Szczególną uwagę  zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 

stanowisk. 
 

VI. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA. 

 

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

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub wizolacji. 

2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 



problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka w 

miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 

nieangażowanie   w dyżury podczas przerw  międzylekcyjnych,  a  w  przypadku  

pracowników  administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana  

w wyznaczonym pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyndezynfekujący. 

4. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów  nie  powinni  przychodzić  do  pracy,  lecz 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. 

5. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne 

sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona 

dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 doProcedury. 

6. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego 

powiatowego inspektorasanitarnego. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób 

przebywających w tym samym czasie w danej strefie szkoły, w której przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacjaGIS). 

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskaćporadę. 

9. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki 

do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporciepublicznym. 

 

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 

dnia 1 września 2021r. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jejzatwierdzeniu. 

5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć wszkole. 

6. Rodzice i opiekunowie prawni zostaną zapoznani z procedurą poprzez zamieszczenie 

procedury na stronie szkoły. Załączoną do procedury deklarację uczniowie przekazują 

wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku. 

7. Procedura obowiązuje do odwołania. 

 
 

                                                                                                                       Dyrektor szkoły 

Jadwiga Baran - Stożek 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Procedury 
I. ZESTAW INSTRUKCJI OBRAZKOWO – INSTRUKTAŻOWYCH (ŹRÓDŁO - POBRANO ZE 

STRONY WWW.GIS.GOV.PL) 

1. INSTRUKCJA MYCIARĄK 

2. INSTRUKCJA DEZYNFEKCJIRĄK 

3. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIARĘKAWIC 

4. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIAMASKI

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


 

 

 

 

U2yj s“rodka do dezynfekcji rqk, 
ktéryzawieraconajmniej609’«alkoholu. 

 
Nanies’ take iIos“c preparatu, aby dfonie byly 

cafkowicie zwilzone 

 
 
 

Pocierajdfoñodloñ rozprowadzaj§c preparat na cafq 
powierzchni§ 

 
 
 

 

Pocieraj wewn§trzn§ cz§s“ciztprawej 

dfoni o grzbietow§ cz§sc lewej dfoni 

i odwrotnie 
 

 
Splecpalceipocieraj wewn§trznymi cz§sciamidloni 

 

 
 
 

Pocieraj gérn§ czqs“c palcéw 

prawejdloni o wewn§trzn§cz§s’c 

lewej dfoni i odwrotnie 
 
 
 

 

, Ruchemobrotowym 

pocieraj kciuk lewej dloni wewn§trznq 

cz§s“ciq prawejdloni iodwrotnie 

 
 

Ruchem okr§znym opuszkami 

palcéw prawej dloni pocieraj 

wewn§trzne zagl§bienie lewej dfoni i 

odwrotnie 

 

 
; Po wyschni§ciurice 

s§zdezynfekowane 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ivlinisterstwo ZdrDwia 

Czas trwania: 
do wyschniqcia 

dtoni 

 

 
”” “.“ 



Jak prawidtowo nato1yfi i zdjqfirqkawice 
Przednatozeniemnadtonierqkawicdoktadnieumyj rgcewodqzmydtemprzezminimum20sekund 

 
 

 
 

 
Wyjmij rqkawice Uchwycjqwmiejscu, wkt6rym Nat6zpierwszqrqkawice 

z opakowania powinienznajdowacsitnadgarstek 
iptynnymruchemwsuñjqnadtoñ 

 

 
 
 
 
 

Drugs rqkawice wyjmij 

goth dtonie 

Odwiñzewnqtrznqpowierzchniqnaktadanejrgkawicy 

zgiqtymipalcamidtoniwrgkawicyinat6znadrugsrgkg 
 
 
 
 
 

 

Ztap palcami jednq rqkawice Trzymaj zdjqtq rqkawice wrice Wrzué zdj§te 

na wysokos“ci nadgarstka        W r§kawiczce i ruchem slizgowym    rqkawice do 

is“ciqgnijjqwywracajqc  Wtozpalcegotejrgkimiqdzyrqkawice  kosza 

rqkawicewewnqtrznqstrong anadgarstek.Zdejmijdrugs 

nawierzch rqkawice zdejmujqcjq wzdtuzdtoni, 
a nastqpnie naciqgnij na trzymanq 

w palcachrqkawice 

Nie wrzucaj rqkawiczek 

 
 

Nie dotykaj twarzy 
w rqkawiczkach! 

Ministerstwo Zdrowia 

dotoalety! 

O 



 

Jak prawidłowo nato1yfiizdjqfimaseczkq ¿,‹t@¿WorldHealth 

Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie wrzucaj maseczki 

dotoalety! 
MinisterstwcZdrowia 

Zakryjustainosmasksiupewnijsit,zemi§dzy 
twarzy a masks nie ma zadnychprzerw 

Wymieñ masks na nowt, gdy tytko 
b§dziewitgotna,nieuzywajponownie 
masekjednorazowych 

Wyrzué maseczkq do zamykanego 
pojemnika;umyjricemydtemiwod§ 

lubptynemdodezynfekcjinabaziealkoholu 



Załącznik nr 2 do Procedury 

 
 

MONITOROWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH 

 
 

Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych ze 

szczególnym uwzględnieniem w czystości ciągów komunikacyjnych,  dezynfekcji 

powierzchni  dotykowych – poręczy,  klamek,  przyciski i powierzchni płaskich w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,  klawiatury. 

 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

1. Dezynfekcji podlegają ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, 

przyciski i powierzchnie płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatury, włączników. Prace dezynfekcyjne wykonywane są w salach (m.in. 

zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych 

(deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przyciski i powierzchni płaskich w tym w 

pomieszczeniach spożywania posiłków. 

2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych. 

3. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu odpowiednich środków do dezynfekcji. 

4. Po zakończonej dezynfekcji pracownik wyrzuca rękawiczki jednorazowe do 

wyznaczonego w tym celu pojemnika - kosz opróżniany jest na zakończenie dnia do 

odpadów mieszanych. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe tj. środki zapobiegawcze 

(maseczki, rękawiczki)stosowane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania 

się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

 

 
 



Deklaracja rodziców 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko): 

❏ Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu. 

❏ Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad związanych z 

reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie 

zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego 

odebraniadzieckazplacówki(max.30min)wraziewystąpieniajakichkolwiekoznakchorobowychw czasie 

pobytu wplacówce. 

❏ Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, 

   dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu  

   wszelkich objawów chorobowych. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem 

   bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie  

   pobytu w szkole. 

❏ Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie 

koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

❏ Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz 

nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 

widocznych oznak choroby. 

❏ Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 
 

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

                                           (czytelny podpis matki/ojca) 

 



 


