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Procedura postępowania w razie podejrzenia zachorowania na COVID- 19
u dziecka

1.Nauczyciel  lub  inny  pracownik  przedszkola/  szkoły,  który  zauważył  oznaki  choroby  u
dziecka:

 a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy udając się z nim do gabinetu
pomocy przedlekarskiej,

b) niezwłocznie powiadamia dyrektora.

Jeśli  nauczyciel  ma  w tym  czasie  zajęcia  –  prosi  o  nadzór  nad  swoimi  wychowankami
nauczyciela z najbliższej sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej prosi o
zorganizowanie opieki nad dziećmi.

2. Dyrektor przedszkola lub nauczyciel, pod opieką którego przebywało dziecko powiadamia
rodziców wychowanka.

3. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola/
szkoły oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.

4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor zawiadamia organ prowadzący i
kuratorium oświaty a także stację sanitarno-epidemiologiczną.

5.  Obszar,  w  którym  poruszało  się  i  przebywało  dziecko  należy  poddać  gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, podłogę,
zabawki, krzesła, stoliki, toalety itp.).

6.Personel  przedszkola/  szkoły  ma  prawo  odesłać  rodziców  z  dzieckiem  do  domu  w
przypadku zauważenia u dziecka objawów chorobowych.

Procedura postępowania w razie podejrzenia zachorowania  na COVID-19
pracownika

Szkoły Podstawowej/ Punktu Przedszkolnego w Tczycy

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów informują dyrektora
o  złym  stanie  zdrowia   nie  przychodzą  do  pracy,  pozostają  w  domu  i  kontaktują  się
telefonicznie  ze  stacją  sanitarno-  epidemiologiczną,  oddziałem  zakaźnym,  a  w  razie
pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni
koronawirusem. 

2.  Na  bieżąco  śledzą  informacje  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i  Ministra  Zdrowia,
dostępne  na  stronach  gis.gov.pl  lub  https://www.gov.pl/web/koronawirus/,  a  także
obowiązujące przepisów prawa. 



3.  W przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy.
Dyrektor  wstrzymuje  przyjmowanie  kolejnych  grup  uczniów,  powiadamia  właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń. 

4.  Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik,  należy  poddać  gruntownemu
sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  w  podmiocie  procedurami  oraz  zdezynfekować
powierzchnie  dotykowe  (klamki,  poręcze,  uchwyty  itp.)  oraz  zastosować  się  do
indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

5. Na drzwiach wejściowych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym
do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

6. Dyrektor obowiązany jest stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego  przy  ustalaniu,  czy  należy  wdrożyć  dodatkowe  procedury  biorąc  pod  uwagę
zaistniały przypadek. 



Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii

1. Szkoła  organizuje  świetlicę  szkolną  dla  uczniów  oraz  zajęcia  opiekuńczo  –
wychowawcze dla dzieci przedszkolnych, których rodzice zgłosili potrzebę opieki.

2. Jedna grupa przebywa w jednej sali i liczy maksymalnie 10 dzieci.

2. Do grupy w miarę możliwości są przyporządkowani ci sami opiekunowie.

3. Z sal usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
zdezynfekować. Zabawki, sprzęt do ćwiczeń po każdym użyciu należy dezynfekować.

4. W salach lekcyjnych  każdy uczeń siedzi  przy swoim stoliku,  a odległość między
stolikami wynosi  minimum 1,5 m.

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą
przyborami szkolnymi.

6. Zabrania  się  wnoszenia  przez  dzieci  do  przedszkola  i  szkoły  niepotrzebnych
przedmiotów i zabawek.

7. W  sali  gimnastycznej  może  przebywać  tylko  jedna  grupa  uczniów.  Po  każdych
zajęciach używany sprzęt sportowy i podłogę trzeba zdezynfekować.

8. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

9. Nauczyciel szkoły organizuje przerwy dla swojej grupy co 45 min. i podczas przerw
opiekuje się uczniami.

10. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły.  Na placu zabaw, na siłowni na
wolnym powietrzu lub boisku szkolnym może przebywać w jednym czasie tylko jedna
grupa pod opieką nauczyciela a po wyjściu z placu bądź z siłowni urządzenia trzeba
każdorazowo zdezynfekować. 

11. Nauczyciele  i  inni  pracownicy  powinni  zachować dystans  społeczny między sobą,
wynoszący min. 1,5 m.

12. Pracownik  administracji  i  obsługa  powinni  ograniczyć  kontakty  z  uczniami  i
nauczycielami.

13. Rodzic  przekazuje  swoje  dziecko  wyznaczonym  przez  dyrektora  pracownikom
przedszkola/szkoły, w przedsionku wejścia głównego do budynku przedszkola/szkoły.

14. Codziennie  przy  wejściu  do  szkoły/przedszkola  dziecko  będzie  miało  mierzoną
temperaturę przez pracownika szkoły.

15. W przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem (dziećmi w przypadku
rodzeństwa).  Takie  same  zasady  obowiązują  podczas  odbierania  dziecka  z
przedszkola/szkoły. 



16.  Rodzic, wchodząc do budynku przedszkola/szkoły ma obowiązek noszenia maseczki
ochronnej  i  zdezynfekowania  rąk  oraz  rygorystycznego  przestrzegania  wszelkich
środków ostrożności.

17. Rodzice zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości między sobą podczas
oczekiwania na wejście z dzieckiem do przedsionka przedszkola/szkoły.

18. Wszystkie  osoby wchodzące  do  budynku  szkoły  mają  obowiązek  dezynfekowania
dłoni, zakrywania ust i nosa.

19. Po  przyjściu  do  szkoły/przedszkola  personel  wyznaczony  przez  dyrektora  kieruje
dzieci  do  toalety  w  celu  umycia  rąk  wodą  z  mydłem.  Czynność  ta  musi  być
powtarzana  regularnie  w  ciągu  dnia  (przed  jedzeniem,  po  powrocie  ze  świeżego
powietrza, po skorzystania z toalety).

20. Pracownicy  obsługi  mają  obowiązek  utrzymywania  w  czystości  sal  zajęć,  toalet,
ciągów komunikacyjnych, innych użytkowanych pomieszczeń, dezynfekowania toalet
po  każdym  użyciu,  powierzchni  dotykowych  –  poręczy,  krzeseł,  klawiatur,
włączników, zabawek,  klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów stolików.

21. Wszyscy pracownicy zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe  rękawiczki,  maseczki  na  usta  i  nos,  w  razie  potrzeby  przyłbice  oraz
fartuchy  z  długim  rękawem  (do  użycia  np.  do  przeprowadzania  zabiegów
higienicznych u dziecka w przedszkolu – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

22. Dzieci spożywają posiłki w sali, w której przebywają.

23. Wielorazowe  naczynia  należy  myć  w  zmywarce  z  dodatkiem  detergentu,  w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzyć.


