
ZARZĄDZENIE NR  17/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej                                                                                                          

im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym                                                     

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Na podstawie: 

art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w związku: 

 Wytycznymi MEiN, MZ, GIS dla klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia 2021 r.,  

 Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r.  

 Wytycznymi przeciwepidemicznych GIS z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3, zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się do stosowania od dnia 18 stycznia 2021 roku Procedury 

bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych na 

terenie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które stanowią załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 23/2019/2020. 
 

§ 3.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

  ................................................... 

              Dyrektor Szkoły  
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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych,   opiekuńczo-wychowawczych                          

na terenie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym w związku                             

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

I. W zakresie organizacji zajęć w szkole obowiązują zasady: 

 

1) Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. 

2) Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3) Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

4) Każdy wchodzący do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk. Szkoła 

umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Szkoła regularnie napełnia 

dozowniki. 

5) Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który dezynfekowany jest po użyciu w danej 

grupie.  

6) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej 

przestrzeni wspólnej szkoły – korytarz przy szatniach, 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). 

7) Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach – pomieszczenie nr 5. 

8) Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie             

z aktualnymi przepisami prawa..  

9) Szkoła zapewnia szybką, skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami prawnymi 

ucznia (MS Teams, dziennik elektroniczny Librus, telefon).  

10) Indywidualne spotkania rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami odbywają się 

zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycieli. W nagłych sytuacjach możliwy jest 

kontakt po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty. 

11) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności gorączkę powyżej 38oC, kaszel, duszność) odizoluje 

ucznia w Izolatce (nr pomieszczenia 22), zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów prawnych o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. 

Załącznik  do Zarządzenia nr 17/2020/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku 
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12) Szkoła zapewnia organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły: 

a) Każdemu oddziałowi/klasie przyporządkowana jest stała sala lekcyjna, w której 

uczniowie w miarę możliwości odbywają wszystkie lekcje jeden uczeń w ławce.  

b) Do oddziału/klasy I-III przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.  

c) Sale i węzły sanitarne znajdują się na różnych piętrach. 

d) Dzieci i młodzież wchodzą do szkoły trzema wejściami i korzystają z trzech szatni: 

wejście i szatnia dla oddziałów przedszkolnych, wejście i szatnia dla klas I-VII, 

wejście i szatnia dla klas VIII. 

e) Uczniowie uczą się w wydzielonych trzech strefach: przedszkolnej, nauczania 

początkowego oraz uczniów klas IV-VIII. 

f) W czasie przerw uczniowie przebywają w wyznaczonych miejscach z możliwością 

wyjścia na otwartą przestrzeń (boisko). 

g) Nauczyciele klas I-III rozpoczynają zajęcia o godz. 8.00.  

h) Każda klasa I-III pracuje według indywidualnego harmonogramu dnia:  

 Nauczyciele planują różne godziny przerw dla uczniów swojej klasy, jednak nie 

rzadziej niż co 45 minut.  

 Wyjścia na obiad ustalone są wg harmonogramu stołówki w odstępach czasowych 

dla oddziałów/klas. 

 Wyjścia na teren szkoły (np. boisko) odbywają się w różnych godzinach dla 

oddziałów/klas. 

13) W szkole obowiązuje ogólna zasada – uniemożliwia się lub ogranicza się do 

minimum możliwość kontaktowania się grup (klas) uczniów z pozostałymi klasami.  

14) W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unika-

nie dotykania oczu, nosa i ust. 

15) Z sal usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować. Sprzęty programowe i przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, 

a w miarę możliwości po każdych zajęciach lub korzysta się z przyborów jednorazowych.  

16) 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. 

17) Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy jest regularnie czyszczone z użyciem detergentu 

lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy 

jest myty detergentem lub dezynfekowany po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

po każdych zajęciach. Szczegółowe zasady korzystania z sali określa Regulamin 

korzystania z sali gimnastycznej. 

18) W sali gimnastycznej podłoga myta jest detergentem po każdym dniu zajęć. 

19) Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę,  

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

20) Uczniowie w miarę możliwości korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

21) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

22) Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

23) Podczas zajęć na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów 

komórkowych.   
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24) Uczniowie przyjeżdżają do szkoły w różnych godzinach i korzystają z wyznaczonych 

szatni pod opieką nauczycieli i wyznaczonych pracowników z zachowaniem odstępów 

1,5 m.  

25) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica będzie  

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

w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

Szczegółowe zasady określa Regulamin korzystania ze świetlicy. 

26) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają                  

w miarę możliwości kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

27) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

28) Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniane są zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

29) Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się wyjścia                        

w miejsca otwarte, np. tereny zielone, z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących 

w przestrzeni publicznej.  

30) Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa Regulamin korzystania z biblioteki 

szkolnej uwzględniający godziny jej pracy, konieczny okres 2 dni kwarantanny dla 

książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

31) Papier do ksero wykorzystywany do przygotowania materiałów edukacyjnych do pracy  

z uczniem podlega 2-dniowej kwarantannie.  

32) Każdy nauczyciel po zakończeniu ostatniej lekcji przez klasę odprowadza ją do szatni, 

pilnuje porządku i zachowywania odstępów przez uczniów.  

33) W szkole wyodrębniono pomieszczenie dla osób podejrzanych o zachorowanie na 

COVID-19 – IZOLATKA NR 22. 

34) Szkoła wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole 

dzieci chorych przewlekle, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

 

 

II. W zakresie higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w szkole 

obowiązują zasady: 

 

1) Przy wejściu głównym umieszczono  numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

2) Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie 

lub posiadają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

wyznaczonych obowiązujących stref przebywania. 

3) W szkole obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do 

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

Nauczyciele i rodzice przypominają powyższą zasadę dzieciom.  

4) W szkole codziennie odbywa się czyszczenie/sprzątanie z użyciem detergentu sal, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych w których przebywają 

uczniowie oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 
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5) W szkole prowadzony jest monitoring wyżej wymienionych codziennych prac 

porządkowych. Pracownicy obsługi wypełniają Kartę kontroli dezynfekcji. Wzór Karty 

stanowi załącznik nr 1. 

6) Podczas dezynfekcji, w szkole przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji.  

7) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje 

dezynfekcji. 

8) Zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) wyrzucane są do wyznaczonych 

koszy/pojemników. 

9) Jeśli z pomieszczeń szkoły będzie korzystał podmiot zewnętrzny, zostanie on zobowiązany 

do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów, oraz 

ich wietrzenia. 

  
 

III. W zakresie zasad stosowanych w gastronomii w szkole obowiązują zasady: 

 

1) Przy organizacji żywienia w stołówce szkolnej, w kuchni i innych pomieszczeniach, obok 

warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do 

funkcjonowania żywienia zbiorowego wprowadzono zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk 

pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – korzystają ze środków ochrony 

osobistej. Zwraca się szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej. 

2) Korzystanie z posiłków odbywa w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

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

3) W stołówce wyznacza się strefy dla uczniów z poszczególnych klas/oddziałów                               

z zachowaniem dystansu.  

4) Posiłki wydaje się zmianowo. Po zmianowym wydawaniu posiłków odbywa się 

czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

5) Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.  

6) W stołówce nie stosuje się samoobsługi. Dania i produkty oraz sztućce podawane są przez 

osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.  

7) W celu ograniczania kontaktu personelu kuchennego z uczniami i nauczycielami 

wydawanie posiłków następuje według następujących zasad: 

a) Przedszkole: dostarczanie posiłków – pracownicy kuchni, wydawanie pracownicy 

przedszkola, 

b) Klasy 0-III: dostarczanie posiłków – pracownicy kuchni, wydawanie nauczyciele 

nauczania początkowego, 

c) Klasy IV-VIII – dostarczanie i wydawanie posiłków – pracownicy kuchni. 

8) Wszyscy pracownicy w czasie dostarczania i wydawania posiłków stosują środki ochrony 

indywidualnej.  

9) Uczniowie przed wejściem na stołówkę myją lub dezynfekują ręce. 

10) Wpłaty za posiłki przyjmowane są w pierwszych 3-ech dniach roboczych każdego 

miesiąca w godzinach 8.00 – 10.00 i 14.00 – 15.00 w wyznaczonym miejscu. 

Szczegółowe zasady określa Regulamin korzystania ze stołówki. 

11) Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  
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IV. W zakresie organizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych obowiązują zasady: 

 

1) Jedna grupa przedszkolna przebywa podczas zajęć w wyznaczonej i stałej sali. 

2) Do grupy przedszkolnej przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

3) W sali, w której przebywa grupa dzieci usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać i zdezynfekować (np. pluszowe zabawki) 

4) Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe (np. piłki, skakanki, obręcze) są dokładnie 

myte, czyszczone, dezynfekowane. 

5) Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

6) Sale przedszkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę.  

7) Poszczególne grupy dzieci w miarę możliwości nie stykają się ze sobą (nauczyciele 

planują różne godziny zabawy na dworze). 

8) Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący minimum 1,5 metra. 

9) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

10) Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dzieci do/z przedszkola zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

11) Rodzice dzieci mogą wchodzić do szatni przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic  

z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy 

czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

12) W okresie adaptacyjnym dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora 

placówki może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych). Liczba dzienna rodziców w placówce zostaje ograniczona do 

niezbędnego minimum, umożliwia się osobom przebywającym w przedszkolu zachowanie 

dystansu społecznego co najmniej 2 m. 

13) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

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

15) Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

16) Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum                          

z zachowaniem  wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

17) Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka 

(MS Teams, telefon). 

18) W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych dokonuje się 

pomiaru temperatury ciała dziecka. Rodzic wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury 

dziecka. 

19) W przypadku odmowy wyrażenia zgody na dokonanie pomiaru temperatury 

rodzic/opiekun niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym. 
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20) Termometr dezynfekowany jest po użyciu w danej grupie.  

21) Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane                

w odrębnym pomieszczeniu – izolatce z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób. Niezwłocznie o tym fakcie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie                   

w celu odebrania dziecka z przedszkola. 

22) Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu – placu zabaw na terenie placówki, przy 

zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. 

23) Na terenie placu zabaw powinna przebywać jedna grupa dzieci. 

24) Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 

25) Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, a także fartuch             

z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka 

– adekwatnie do aktualnej sytuacji) 

 

V. W zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły obowiązują zasady: 

 

1) Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o procedurach bezpieczeństwa i 

funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. 

2) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

3) W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka będą stosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

4) W szkole wyznaczono pomieszczenie nr 22, w którym będzie można odizolować osobę,               

u której zaobserwuje się objawy chorobowe. 

5) Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji 

dróg oddechowych powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której 

będą wynikały dalsze czynności dla pracownika oraz powiadomić pracodawcę                            

o nieobecności a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. W razie nagłego pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

7) W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 dyrektor szkoły 

kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez 

nią oceny ryzyka epidemiologicznego.  

8) Szkoła stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego                           

w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

9) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)  
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10) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie, szkoła stosuje się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ustala się listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz 

https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

11) Szkoła na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora sanitarnego i Ministra Zdrowa 

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

obowiązujące przepisy prawa.  

12) W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną w Łowiczu. 

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24 

tel.: +48 46 837 64 94 

tel.: +48 46 837 35 00 

fax: +48 46 830 32 61 

e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl 

www.psse.lowicz.pl 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

 

1) Dyrektor szkoły zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników szkoły                        

z niniejszym zarządzeniem w formie zdalnej poprzez MS Teams. 

2) Procedura jest opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz znajduje się w szkole. 

3) Nauczyciele wychowawcy zobowiązani są do przekazania procedur bezpieczeństwa 

uczniom. 

4) Pracownicy obsługi wypełniają Kartę kontroli dezynfekcji. Wzór Karty stanowi załącznik 

nr 1. 

5) Powyższe zasady obowiązują do odwołania.  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
http://www.psse.lowicz.pl/

	V. W zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły obowiązują zasady:

