
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć rewalidacyjnych, 
rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
w związku z wystąpieniem COVID – 19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra
Edukacji Narodowej.

W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  szkole  i  ochrony  przed  rozprzestrzenianiem  się
COVID – 19 w okresie ograniczonego funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1. Za  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  higienicznych  warunków  w  czasie  zajęć
specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
zwanego dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły zwany dalej Dyrektorem.

2. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministra Edukacji Narodowej.

3. Do szkoły nie będą wpuszczane: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi
wskazującymi  na infekcję.  Po wejściu  do budynku szkoły  każdemu pracownikowi
oraz  dziecku  mierzona  jest  temperatura  termometrem  bezdotykowym.  Pomiaru
dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik. 

4. W szkole osoby prowadzące zajęcia używają w miarę możliwości osłon ust i nosa.
5. Pracownicy  bezpośrednio  obsługujący  rodziców  obowiązkowo  posiadają  maseczki

lub/i przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
6. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
7. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego,

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi
należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby
znajdującej się na terenie szkoły.

8. Do obowiązków nauczycieli należy:
a. sprawdzanie warunków do prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami  bhp ;
b. dbanie o to by dzieci regularnie myły ręce,  w szczególności po skorzystaniu 

z toalety.
c. wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia - przynajmniej raz na godzinę, 

jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
d. dbanie, w miarę możliwości o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich 

kontaktów;
e. dopilnowanie, aby między osobami był odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

9. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia oraz uczniowi/dziecku  zakazuje się:
a. korzystania z  telefonów komórkowych w czasie zajęć;
b. noszenia biżuterii na rękach - poniżej łokcia nie może być pierścionków, 

zegarków, bransoletek, itp;
c. wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do niezabezpieczonych koszy

na śmieci.

Przyprowadzanie i odbiór dziecka ze szkoły

1. W  zajęciach  może  uczęszczać  tylko  dziecko,  które  zostało  zgłoszone  przez
rodziców/prawnych opiekunów i uzyskaniu informacji o terminie i godzinie zajęć.
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2. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  zajęciach  stanowiące  załącznik  nr  1  do  Procedur
bezpieczeństwa  należy  złożyć  w  sekretariacie  szkoły  w  godz.  8.00-15.00  (w  dni
pracujące).

3. Na  teren  budynku  szkoły  wpuszczane  jest  tylko  dziecko.  Następne  dziecko
wpuszczane  jest,  gdy  poprzednie  opuści  szatnię  lub  pomieszczenie  w  którym
przebywało. Podobnie jest podczas odbioru dzieci.

4. Rodzic/opiekun  prawny  odprowadza  dziecko  do  głównych  drzwi  wejściowych  do
budynku szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły.

5. W przypadku  zgromadzenia  się  kilkorga  dzieci  -  rodzic  czeka  z  dzieckiem przed
budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co
najmniej  1,5 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust  i nosa.  Dziecko,
które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.

6. Dziecko  może  wnieść  do  budynku  szkoły  tylko  materiały  niezbędne  do  pracy  na
danych  zajęciach.  Przedmioty  wnoszone,  wykorzystywane  podczas  zajęć  są  przy
wejściu dezynfekowane przez pracownika szkoły.

7. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka,  pracownik nie odbiera
dziecka,  pozostawia  je  rodzicom  i  informuje  dyrektora  lub  osobę  go  zastępującą
o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie)
z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz
prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

8. Opuszczając  placówkę  dziecko  odprowadzane  jest  do  rodzica/opiekuna
prawnego/osoby  upoważnionej  czekającej  przy  drzwiach  wejściowych  przez
pracownika szkoły.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID - 19

1. W  szkole  wyznaczony  został  obszar  izolacji  osoby,  u  której  stwierdzono  objawy
chorobowe.  Pomieszczenie  to  zostało  zaopatrzone  w  maseczki,  rękawiczki
jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w/oraz przed
wejściem do pomieszczenia).

2. W  przypadku  stwierdzenia  objawów  chorobowych  u  dziecka  (takich  jak  kaszel,
gorączka,  duszności,  katar,  biegunka,  utrata  węchu  lub  smaku),  dziecko  jest
niezwłocznie izolowane. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę
zastępującą.

4. Dyrektor  kontaktuje  się  niezwłocznie  telefonicznie:  z  rodzicem/rodzicami/
opiekunem/opiekunami dziecka, Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz
organem prowadzącym i informuje o objawach.

5. W  przypadku  ignorowania  wezwania  o  stawienie  się  w  szkole  rodzica/opiekuna
prawnego dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym
fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

6. Dziecko  w  izolacji  przebywa  pod  opieką  nauczyciela,  który  zachowuje  wszelkie
środki  bezpieczeństwa  -  zakłada  maseczkę  ochronną/przyłbicę  i  rękawiczki
jednorazowe oraz dezynfekuje ręce. 

7. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je ze szkoły przy drzwiach wejściowych do
budynku.

8. W  przypadku  wystąpienia  u  pracownika  szkoły,  będącego  na  stanowisku  pracy,
niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie  COVID  –  19,  pracownik
niezwłocznie  przerywa  swoją  pracę  i  informuje  Dyrektora  lub  osobę  wyznaczoną
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o podejrzeniu  - zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło
do przenoszenia zakażenia.

9. Dyrektor  lub  osoba  wyznaczona  powiadamia  Powiatową  Stację  Sanitarno  –
Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń na korytarzu) i wprowadza
do stosowania na terenie szkoły instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

10. Obszar,  w  którym  przebywał  i  poruszał  się  pracownik  z  podejrzeniem  zakażenia
COVID – 19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak
klamki,  włączniki  światła,  poręcze  są  dezynfekowane  przez  osobę  do  tego
wyznaczoną.

11. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, sporządza listę osób, z którymi osoba
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

12. Dyrektor  informuje  organ  prowadzący  o  wszelkich  stwierdzonych  objawach
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID
– 19.

13. Dyrektor  wraz  z  organem  prowadzącym  na  podstawie  wytycznych,  instrukcji
Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej  podejmują  decyzję  odnośnie
dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

14. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym
zarażeniu  wirusem COVID –  19  u  osoby,  która  przebywała  w  ostatnim  tygodniu
w placówce,  Dyrektor  niezwłocznie  informuje  organ  prowadzący  i  kontaktuje  się
z Powiatową  Stacją  Sanitarno  –  Epidemiologiczną  celem  uzyskania  wskazówek,
instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy oraz rodzice/opiekunowie prawni  dzieci zobowiązani się do ich

ścisłego stosowania i przestrzegania.
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