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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5  

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

 

 

 

Opracowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół 

i placówek od 1 września 2020 r. z dnia 6.08.2020 r. 

I. Zasady sanitarne organizowanych zajęć w szkole 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. Osoby te nie mogą być objęte kwarantanną lub izolacją. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do stosowania oraz do regularnego przypominania uczniom o 

podstawowych zasadach higieny: zwracanie szczególnej uwagi na unikanie dotykania oczu, 

nosa, ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawania ręki na przywitanie, zasłaniania 

twarzy podczas kichania i kasłania łokciem lub chusteczką, którą następnie należy wyrzucić do 

zamkniętego i opisanego kosza oraz umyć ręce. 

3. Uczniowie będą korzystać z obu wejść do szkoły, wg ustalonego harmonogramu. 

4. Uczniowie i nauczyciele podczas lekcji w klasie nie są zobowiązani do używania osłony ust i 

nosa. Po opuszczeniu sali są w miarę możliwości zobowiązani założyć stosowną osłonę. To 

samo dotyczy innych zajęć organizowanych w szkole, tj. zajęć rewalidacyjnych, świetlicowych, 

spotkań ze specjalistami.  

5. Sposób korzystania z biblioteki, świetlicy, stołówki, sali gimnastycznej regulują osobne 

dokumenty.  

6. Sale będą wietrzone regularnie, przynajmniej raz na 45 minut, także w czasie lekcji. Za otwarcie 

okien odpowiedzialny jest nauczyciel przebywający w danej klasie. 

7. Uczeń w miarę możliwości posiada i korzysta podczas zajęć z własnych podręczników, 

przyborów szkolnych, zeszytu. Przybory mogą być na stoliku ucznia lub w tornistrze.  

8. Przybory szkolne dzieci klas I-III pozostawione w klasie znajdują się w osobnej szafce dla 

każdego dziecka. 

9. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

10. Uczniowie w miarę możliwości będą przebywać podczas lekcji w osobnej, przydzielonej na 

dany dzień tygodnia, sali. 

11. Uczniowie mogą korzystać z indywidualnych szafek w szatni. Część szafek ze względów 

bezpieczeństwa została umieszczona na korytarzu. Szafki są wykorzystywane na 

przechowywanie okrycia wierzchniego oraz przyborów szkolnych.   

12. Z sal, w których przebywają dzieci, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, puzzle kartonowe, itp.). Przybory 

sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz pozostałe zabawki będą dokładnie czyszczone lub 

dezynfekowane po ich użyciu. 

13. Jeżeli będzie taka możliwość, lekcje wychowania fizycznego będą odbywać się na boisku 

szkolnym, a przerwy uczniowie będą spędzać na świeżym powietrzu.  

14. Nauczyciele/pracownicy i uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w 

każdej przestrzeni szkoły wynoszący minimum 1,5m. 

15. Wszystkie osoby wchodzące do budynku (nauczyciele/pracownicy, rodzice/opiekunowie) oraz 

uczniowie przed wejściem do budynku zobowiązane są w miarę możliwości do używania osłony 

ust i nosa oraz do zdezynfekowania rąk z użyciem płynu dezynfekującego. Jeżeli są 

przeciwwskazania do stosowania środków do dezynfekcji, należy umyć ręce wodą z mydłem.  

16. Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia za pomocą 

termometru bezdotykowego jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych.  



 
 

 
 

17. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest niewchodzenie rodziców na teren szkoły w 

nieuzasadnionych wypadkach. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka 

szkoły z zachowaniem zasad dystansu, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (osłona ust, nosa, dezynfekcja rąk w rękawiczkach lub bez). 

18. W razie zaistniałej konieczności opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść do przestrzeni 

wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

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 lub dezynfekcja rąk). 

19. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia są oni zobowiązani 

do udostępnienia aktualnych numerów telefonu. Numery telefonów są dostępne w sekretariacie 

szkoły. 

20. Jeśli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby (np. katar, kaszel), zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (przygotowanym na izolatorium), 

rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie poinformowani w celu pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

21. W sytuacji gdy uczeń po zmierzeniu temperatury ma 38°C lub więcej zostanie odizolowany w 

odrębnym pomieszczeniu (przygotowanym na izolatorium), zaś rodzic zobowiązany jest do 

natychmiastowego odebrania go ze szkoły.  

22. Zaleca się szczególną dbałość o higienę odzieży (codzienne poddawanie użytej odzieży obróbce 

termicznej – pranie w temperaturze minimum 60⁰C lub prasowanie). 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych/regularne mycie lub 

dezynfekowanie powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników. Wykonanie powyższych 

prac będzie odnotowywane w Karcie dezynfekcji. 

2. Sale lekcyjne są dezynfekowane każdego dnia. 

3. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet kilka razy w ciągu dnia. 

4. W każdym pomieszczeniu szkoły umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji. Każdy 

przebywający na terenie szkoły zobowiązany jest do częstej dezynfekcji rąk.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

III. Gastronomia 

1. Istnieje możliwość skorzystania przez uczniów z wody pitnej w sekretariacie oraz pokoju 

nauczycielskim pod nadzorem pracownika. 

2. Przy organizacji żywienia w kuchni i stołówce obowiązują warunki higieniczne wymagane 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. 

3. Ponadto przy przygotowywaniu posiłków należy przestrzegać następujących zasad: 

a) przed wejściem do kuchni pracownicy są zobligowani do dezynfekcji rąk, 

b) podczas pracy na stanowiskach kuchennych należy zachować dystans społeczny 1,5 m, 

c) pracownicy muszą stosować środki higieny osobistej – rękawiczki jednorazowe 

dopuszczone do kontaktu z żywnością, w razie konieczności maseczki ochronne, 

d) zobowiązuje się pracowników kuchni do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców, 

e) artykuły spożywcze dostarcza stały i sprawdzony dostawca z zachowaniem higieny i 

środków ostrożności w trakcie dowozu i odbioru towaru, 



 
 

 
 

f) naczynia i sztućce używane wielorazowo będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 60°C lub wyparzane, 

g) w pomieszczeniach kuchennych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób trzecich 

oraz innych pracowników szkoły. 

4. Uczniowie będą korzystali z obiadów w stołówce szkolnej z zachowaniem zmianowości grup i 

wydawania posiłków w odstępach czasowych.  

5. Ze względów bezpieczeństwa śniadania dzieci spożywają w sali lekcyjnej.   

6. W czasie spożywania przez uczniów posiłków obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na 

stołówkę osób trzecich. 

7. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz pozostałymi pracownikami 

do minimum. 

8. Pracownik kuchni nakrywa do posiłków przed wejściem danej grupy do stołówki i sprząta po 

posiłku po jej wyjściu. Po każdej grupie będzie się odbywała dezynfekcja blatów stołów i 

poręczy krzeseł. 

9. Posiłki są wydawane bezpośrednio na stoły przez pracowników obsługi. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły lub dzieci 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać  jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 

2. Nie należy angażować w zajęcia wymagające zwiększonego kontaktu z innymi osobami 

nauczycieli/pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi. 

3. W szkole zostało wydzielone pomieszczenie (izolatorium), w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Wyposażenie izolatorium stanowią 

środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on zejść ze stanowiska pracy i 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, zostanie 

poddany gruntownemu sprzątaniu.  

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, 

powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach tel. 512 370 717, 517 

497 829 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

8. Numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszcza się 

w każdej sali oraz w sekretariacie i gablotkach na korytarzu. 

9. Dla ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które zostały 

zakażone lub miały kontakt z zakażonym, wprowadza się Rejestr kontroli obecności i kontaktów 

w danej grupie oraz Rejestr osób trzecich przebywających w placówce. 

10. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19 określa odrębna Procedura. 


