
Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

Załącznik nr 5  

do WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA 

COVID-19 NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. UNII EUROPEJSKIEJ W PRZYWIDZU 

 

SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY 
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM SZKOŁY 

UL.SZKOLNA 1 
obowiązująca w 

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w związku z epidemią. 

Uczestnicy postępowania:  dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

Czynności przed rozpoczęciem wykonywania pracy: 

1) Wejście / wyjście pracowników do budynku szkoły odbywa się wyłącznie wejściem przy sali 

gimnastycznej. 

2) Wejście / wyjście pracowników kuchni do budynku szkoły odbywa się wyłącznie wejściem przy kuchni. 

3) Przed wejściem do szkoły należy umieścić informację o numerach telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

4) Przed rozpoczęciem wykonywania pracy, tuż po przyjściu do szkoły, obowiązkowa jest dezynfekcja rąk 

(pojemnik do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły) oraz następnie umycie rąk ciepłą wodą z mydłem. 

5) Przygotuj osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę) oraz rękawice ochronne niezbędne podczas wykonywania 

obowiązków. 

6) Oczyść powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy pomieszczenia, np. klamki drzwi wejściowych, 

poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 
 

Obowiązki w czasie pracy: 

1) Stosuj osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę) oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 

2) Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników - ok. 1,5m. 

3) Regularnie, co godzinę, dokładnie myj ręce ciepłą wodą z mydłem. 

4) Dezynfekuj osuszone dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym. 

5) Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Następnie jak najszybciej wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce. 

6) Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

7) Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

8) Nauczyciel powinien ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

9) Regularnie, co najmniej raz na godzinę, należy wietrzyć sale lekcyjne, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

10) W przypadku wystąpienia kaszlu lub kichania należy niezwłocznie odsunąć inne osoby, zabezpieczyć i oczyścić 

(zdezynfekować) wszystkie powierzchnie i sprzęty w otoczeniu tej osoby. 

11) Staraj się, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Pamiętaj o 

dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy 

biurka. 

12) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. 

13) Niezwłocznie poinformuj przełożonego o wszystkich ewentualnie zauważonych u siebie objawach zakażenia. 

14) W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać 

transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać 

na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 
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Należy wstrzymać przyjmowanie pracowników i uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

15) Wykonanie rutynowego sprzątania oraz dezynfekcji obszaru i powierzchni, w którym poruszała się i przebywała 

osoba z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem. 

16) Ustalenie listy pracowników oraz uczniów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części / częściach 

szkoły, w których przebywała osoba z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem. 

 

 

 

  



Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

PROCEDURA 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM KLAS I ÷ III 
obowiązująca w 

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w związku z epidemią. 

Uczestnicy postępowania:  dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

Wejście / wyjście oraz poruszanie się uczniów po terenie szkoły: 

1) Wejście / wyjście uczniów klas 1÷3do udziału w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych, do budynku szkoły odbywa się wyłącznie od strony jeziora przy hali ARENA 

Przywidz. 

2) Przed wejściem do szkoły należy umieścić informację o numerach telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3) Uczniowie do szkoły są przyprowadzani / odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. 

4) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 

5) W przedsionku następuje przebranie i pozostawienie obuwia przez uczniów. 

6) Po wykonaniu obowiązkowej dezynfekcji rąk uczeń przechodzi do swojej klasy. 

7) Pomieszczenia uczniów klas 1 ÷ 3 zlokalizowane są na parterze, w wydzielonej części budynku. 

8) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

9) Przez cały okres uczniowie pozostają w klasie. Możliwe jest korzystanie z boiska oraz stołówki. 

10) Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować. 

11) Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4m
2
 na 1 osobę (uczniów i 

nauczycieli). 

12) W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna). 

13) 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 między 

sobą. 

14) Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

15) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 

przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

17) Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

18) Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

19) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

20) Koordynacja i organizacja pracy powinna utrudniać stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. 

różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

21) Nie organizujemy żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku itp.). 

 

22) Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy 

szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

W świetlicy dopuszcza się przebywanie 11 uczniów oraz wychowawcy. 

23) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4m
2
 na osobę. W razie potrzeby 

mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne 

24) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

25) Pomieszczenie izolatki zlokalizowano w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego. 

26) Jeśli nauczyciel zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, 

duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora 

pomieszczeniu. 
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27) Uczeń do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola. Pracownik ten 

zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim 

rękawem). 

28) Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do ustalonego miejsca 

odbioru ucznia (np. przedsionka szkoły, śluzy) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, 

zachowując odległość 2m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a 

następnie wydaje ucznia. 

29) Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) 

dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

30) Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i 

dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez 

wyznaczonych pracowników szkoły. 
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PROCEDURA 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM KLAS VIII 

obowiązująca w 

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoływ związku z epidemią. 

Uczestnicy postępowania:  dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

Wejście / wyjście oraz poruszanie się uczniów po terenie szkoły: 

1) Wejście / wyjście uczniów klas VIII do budynku szkoły, w celu konsultacji indywidualnych i grupowych odbywa 

się wyłącznie wejściem głównym. 

2) Przed wejściem do szkoły należy umieścić informację o numerach telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3) Wejście / wyjście następuje zgodnie z opracowanym harmonogramem konsultacji indywidualnych i grupowych. 

4) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczniowi przybywać do szkoły. 

5) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

6) Po wykonaniu obowiązkowej dezynfekcji rąk uczeń przechodzi do swojej klasy. 

7) Pomieszczenia uczniów klas VIII zlokalizowane są na I piętrze budynku szkoły. 

8) Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4m
2
 na 1 osobę (uczniów i 

nauczycieli). 

9) W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

10) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym 

ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem i po powrocieze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

13) Pomieszczenie izolatki zlokalizowano w pomieszczeniu wychowania fizycznego. 

14) Jeśli nauczyciel zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, 

duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora 

pomieszczeniu. 

15) Uczeń do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola. Pracownik ten 

zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim 

rękawem). 

16) Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do ustalonego miejsca 

odbioru ucznia (np. przedsionka szkoły, śluzy) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, 

zachowując odległość 2m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a 

następnie wydaje ucznia. 

17) Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) 

dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

18) Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i 

dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez 

wyznaczonych pracowników szkoły. 
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PROCEDURA 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM KLAS IV ÷ VII 

obowiązująca w 

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoływ związku z epidemią. 

Uczestnicy postępowania:  dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

Wejście / wyjście oraz poruszanie się uczniów po terenie szkoły: 

1) Wejście / wyjście uczniów klas 4 ÷ 7 do budynku szkoły odbywa się wyłącznie wejściem głównym. 

2) Przed wejściem do szkoły należy umieścić informację o numerach telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolnouczniowi przybywać do szkoły. 

4) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

5) Po wykonaniu obowiązkowej dezynfekcji rąk uczeń przechodzi do swojej klasy. 

6) W szatni następuje przebranie i pozostawienie obuwia przez uczniów. 

7) Przez cały okres uczniowie pozostają w klasie. Możliwe jest korzystanie z boiska oraz stołówki. 

8) Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasady 4m
2
 na osobę. 

9) Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy 

szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

10) W świetlicy dopuszcza się przebywanie 11 uczniów oraz wychowawcy. 

11) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4m
2
 na osobę. W razie potrzeby 

mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne 

12) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem i po powrocieze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

13) Pomieszczenie izolatki zlokalizowano w pomieszczeniu wychowania fizycznego. 

14) Jeśli nauczyciel zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, 

duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora 

pomieszczeniu. 

15) Uczeń do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola. Pracownik ten 

zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim 

rękawem). 

16) Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do ustalonego miejsca 

odbioru ucznia i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2m od rodzica 

(prawnego opiekuna), opiekun ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje ucznia. 

17) Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) 

dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

18) Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i 

dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez 

wyznaczonych pracowników szkoły. 
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PROCEDURA 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POSIŁKÓW 

obowiązująca w 

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w związku z epidemią. 

Uczestnicy postępowania:  dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

1) Personel kuchenny zobowiązany jest do stosowania osłony nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę) oraz rękawiczek 

ochronnych podczas wykonywania obowiązków. 

2) Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3) Wydawanie posiłków odbywa się zmianowo, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych – stołówka, z 

zachowaniem bezpiecznej odległości od innych osób. 

4) Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł należy realizować po każdej grupie. 

5) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub 

je wyparzać. 

 

 

 

 
     ………………………………………………….. 

Przywidz, 20.05.2020r.    Zatwierdził: 
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PROCEDURA 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INNYM OSOBOM 
obowiązująca w 

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w związku z epidemią. 

Uczestnicy postępowania:  dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

Wejście / wyjście oraz poruszanie się innych osób po terenie szkoły: 

1) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający uczniów do / ze szkoły nie wchodzą do budynku. 

2) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2m. 

3) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 

4) Wejście / wyjście osób z zewnątrz do szkoły ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i w wyznaczonych obszarach. 

5) Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny obowiązkowo stosować osłonę nosa i ust. 

6) Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny obowiązkowo dezynfekować dłonie dostępnym środkiem 

dezynfekującym. 

7) Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny obowiązkowo przemieszczać się tylko wytyczonymi szlakami. 

8) Osoby przebywające w budynku szkoły zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób 

(minimum 2m). 

9) Osoby przebywające w budynku szkoły nie korzystają z szatni i toalet. 

10) W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie odizolować tę osobę oraz zdezynfekować pomieszczenia lub obszar jej 

przebywania. Należy wstrzymać przyjmowanie pracowników i uczniów oraz powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

11) Wykonanie rutynowego sprzątania oraz dezynfekcji obszaru i powierzchni, w którym poruszała się i przebywała 

osoba z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem. 

12) Ustalenie listy osób i pracowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części / częściach 

budynku, w których przebywała osoba z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem. 
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PROCEDURA 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU 
obowiązująca w 
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Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu. 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola  w związku 

z epidemią. 

Uczestnicy postępowania:  dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola. 

Wejście / wyjście oraz poruszanie się uczniów po terenie przedszkola: 

1) Wejście / wyjście dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych do budynku przedszkola odbywa 

się wyłącznie wejściem głównym. 

2) Wejście / wyjście pracowników kuchni do budynku przedszkola odbywa się wyłącznie wejściem przy 

kuchni. 
3) Przed wejściem do przedszkola należy umieścić informację o numerach telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

4) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

5) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

6) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dziecko do / z przedszkola nie wchodzą do budynku. 

7) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dziecko do / z przedszkola mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. 

8) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dziecko do / z przedszkola powinny obowiązkowo 

stosować osłonę nosa i ust. 

9) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dziecko do / z przedszkola powinny obowiązkowo 

dezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym. 

10) Dziecko zostaje przekazane nauczycielowi, następuje przebranie i pozostawienie obuwia przez dziecko. 

11) Po wykonaniu obowiązkowego mycia rąk dziecko przechodzi do swojej sali. 

12) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

13) Przez cały okres zajęć dzieci pozostają w salach. Możliwe jest korzystanie z placu zabaw oraz stołówki. 

14) Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować. 

15) Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m
2
 na 1 osobę (dziecko i 

nauczyciel). 

16) W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla dzieci powinny wynosić min. 1,5m. 

17) Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek, maskotek itp. 

18) Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

19) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

20) Zaleca się korzystanie przez dzieci z placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, 

przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

21) Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie 

ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

22) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi. 

23) Nie organizujemy żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacer do parku itp.). 

24) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do 

przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

25) Pomieszczenie izolatki zlokalizowano w pomieszczeniu logopedy. 

26) Jeśli pracownik przedszkola zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. 

temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez 

dyrektora pomieszczeniu. 

27) Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola. Pracownik ten 

zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim 

rękawem). 

28) Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca 

odbioru dziecka z przedszkola i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując 
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odległość 2m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka najpierw identyfikuje rodzica, a następnie 

wydaje dziecko. 

29) Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) 

dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

30) Izolatka, w której przebywało dziecko, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i 

dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez 

wyznaczonych pracowników przedszkola. 

 

 

 
 


