PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA
ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA
COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I
PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. IDZIEGO
RADZISZEWSKIEGO W BRATOSZEWICACH
„Bezpieczny powrót do szkoły”
Celem:
1. Troska o zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków
podopiecznym oraz pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym.
2. Zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród uczniów
i pracowników szkoły w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Procedura obowiązuje od 01 września 2020 r.
Podstawowa prawna:
 art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910);
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID19(Dz. U. z 2020 r. poz. 493);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.
1389);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1356);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1166).
W oparciu o: wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
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Definicje
OBJAWY CHOROBOWE WIRUSA COVID-19 - najczęstsze objawy to gorączka,
zmęczenie, suchy kaszel, duszności.
DEZYNFEKCJA - proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez
zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.
SZKOŁA - Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach, ul.
Łódzka 30, 95-011 Bratoszewice
PODOPIECZNI - dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-VIII uczęszczający do
Szkoły
RODZICE - ilekroć mowa - rozumie się także opiekunów prawnych
PRACOWNICY - osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela lub na innym stanowisku,
świadczące pracę na rzecz Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w
Bratoszewicach
Dyrektor:
 odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez
pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19;
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o
zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły;
 zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki
ochronne, ewentualnie przyłbice;
 zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk
przez osoby dorosłe;
 dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów
z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji
dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji;
 zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez
pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków;
 odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19;
 w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego
szkołę – Urząd Miejski w Strykowie, Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi, Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Zgierzu, Infolinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa
Łódzkiego dedykowana wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem, Ogólnopolskiej
Bezpłatnej Infolinii Koronawirus, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112;
 zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas
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korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów;
określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami;
zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym
będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;
instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów
chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować
się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zarażeni koronawirusem;
instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących
objawów chorobowych (temperatura 38oC mierzona termometrem bezdotykowym, kaszel,
katar, ból głowy) na terenie szkoły, dyrektor odsuwa pracownika od pracy i postępuje
zgodnie z procedurami postepowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby
COVID-19.
jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek i rękawiczek należy
zapewnić pojemniki do ich wyrzucania, zalecenia w tym zakresie zostały zamieszczone na
stronie GIS.

Rodzic:
 na teren szkoły wchodzą tylko rodzice dzieci przedszkolnych – procedura dotycza
przyprowadzania i odbierania dzieci w okresie COVID-19;
 zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur
postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19;
 zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;
 powinni mierzyć dziecku temperaturę przed posłaniem do szkoły;
 zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, podczas
przebywania w budynku szkoły;
 zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust i nosa (np. maseczką) w drodze do
szkoły;
 bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do przedsionka szkoły,
korzystając z płynu do dezynfekcji rąk;
 nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w
izolacji;
 mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny,
podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie;
 powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas
kichania czy kasłania;
 mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii
koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
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Nauczyciel:
 ponosi odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
podopiecznym w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii
koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie;
 zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury raz dziennie po przyjściu do szkoły
(termometr w pokoju nauczycielskim);
 zobowiązani są do zachowania między sobą i innymi pracownikami szkoły dystansu
minimalnie 1,5 m;
 dba, by pracownicy obsługi nie mieli kontaktu z uczniami i opiekunami grup;
 zobowiązany jest do:
 wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku z
pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone
 zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk
 sprawdzania warunków do przeprowadzania zajęć
 sprawdzania liczby uczniów zgodnej z wytycznymi
 obserwowania objawów chorobowych u dzieci
 sprawdzania dostępności środków czystości i inne czynności związane z przepisami
bhp
 pilnują by uczniowie w ramach klasy unikały bliskich kontaktów uczniów z jednej
klasy z uczniami z innej klasy;
 przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można myć, dezynfekować
zobowiązani są usunąć i uniemożliwić do nich dostęp podopiecznym. Przedmioty
wykorzystywane podczas zajęć zobowiązani są czyścić i dezynfekować;
 zobowiązany jest do wietrzenia sali lekcyjnej po każdych zajęciach lub częściej;
 zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez uczniów,
szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym
powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i
daje przykład;
 zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych grupach
w ustalonych, stałych porach;
 zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z uczniami poza terenem
szkoły (ewentualnie w wyjątkowych przypadkach);
 unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym miejscu;
 korzysta z uczniami ze świeżego powietrza na boisku przy zachowaniu możliwie
maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających;
 podczas realizacji zajęć w tym wychowania fizycznego i sportowych w których nie można
zachować dystansu należy ograniczyć gry kontaktowe i ćwiczenia;
 ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie);
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 jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania
dziecka z podmiotu stosując procedurę szybkiej komunikacji;
 ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania rówieśników
w trakcie ich pobytu w szkole;
 niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z uczniami. Gdy
nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np.
pomoc nauczyciela, sprzątaczka), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej
ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum;
 w przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad uczniem, należy
powierzyć je opiece pomocy nauczyciela, która w tych sytuacjach zobowiązana jest
założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać
niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum;
 nauczyciele podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą
zakrywać ust i nosa;
 organizuje zajęcia edukacyjne i różne godziny przerw wg harmonogramu zajęć
edukacyjnych i przerw (załącznik do procedur);
 grupa spędza przerwę pod nadzorem nauczyciela, z którym miała zajęcia edukacyjne;
 zwraca uwagę, aby uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce;
 zwraca uwagę, aby uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą;
 zwraca uwagę, aby uczeń nie przynosił ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach musi dopilnować, aby
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
Pracownicy administracji i obsługi:
 sekretarka prowadzi rejestr osób odwiedzających szkołę (imię, nazwisko, nr telefonu);
 w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach do dezynfekcji z płynem do dezynfekcji rąk
– instrukcje dezynfekcji;
 pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad uczniami ponoszą współodpowiedzialność
za bezpieczny pobyt dziecka w szkole;
 pomoc nauczyciela wyznaczona do opieki nad uczniami zwracają uwagę na bezpieczną
zabawę/naukę uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy uczniami, korzystanie przez
nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali lekcyjnej;
 pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad uczniami zobowiązani są do ścisłego
przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19;
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 intendent, sekretarz szkoły, pracownicy kuchni oraz obsługi zobowiązani są do zachowania
dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w
tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą ewentualnie posiłki dla uczniów;
 zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w
każdej przestrzeni szkoły;
 dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku
szkoły;
 pilnują aby wszystkie osoby trzecie w tym rodzice uczniów wchodzące do szkoły
dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki jednorazowe, mieli zakryty nos i usta oraz
nie przekraczały obowiązujących stref przebywania;
 pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego
sprzętu na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez uczniów sprzętu;
 pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas
korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów;
 korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy
ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy
ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i
sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji;
 pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich;
 mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania
dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki
szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami (zawarte są w odrębnym dokumencie);
 należy regularnie myć ręce wodą z mydłem i dopilnować aby robili to podopieczni,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i
po skorzystaniu z toalety;
 prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji;
 personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności jest
zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki
na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania
zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji);
 wywiesza się w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakaty z zasadami
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prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje;
 przeprowadza się bieżącą dezynfekcję toalet.

Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy
szkoły.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada
dyrektor szkoły.

.......................................................
Zatwierdził (data, podpis)
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