
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - COVID-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 4

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego w Sanoku.
 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra  Edukacji.  W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  Szkole  i  ochrony  przed
rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły 
w szkole obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa: 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Sanoku zwanego dalej Szkołą lub Placówką, odpowiada Dyrektor 
Szkoły zwany dalej Dyrektorem. 

2. W Szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz Ministra Edukacji. 

3. Szkoła pracuje w godzinach od 6.30. do 16.00

4. Od dnia 25.05.2020 uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w wymiarze dwóch godzin 
dziennie.

5. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 
korzystania ze świetlicy szkolnej.

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.

7.  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy 
określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności 
uczniów.

8. Dzieci zostaną podzielone na grupy zgodnie z ich poziomem nauczania. Będą to grupy 
międzyoddziałowe na poziomie klas I,  II i  III. W takich grupach uczniowie będą 
przebywać podczas całego pobytu w placówce.

9. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
10. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę.

11. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1
ławka szkolna).
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12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.

13. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

14. Po wejściu do budynku Szkoły każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest 
temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez 
dyrektora pracownik Szkoły. Za prawidłową temperaturę uznaje się 36,4 – 37 stopni C

15. Do Szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z 
objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

16. W Szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku 
przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub 
wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w 
niniejszych Procedurach. 

17. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy. 

18. Na czas pracy Szkoły, drzwi wejściowe do budynku Szkoły są zamykane. 

19. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, 
stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 
skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się 
na terenie Placówki. 

             KAŻDY PRACOWNIK PLACÓWKI ZOBOWIĄZANY JEST: 

 Obowiązki pracowników obsługi: 

 Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – regularne mycia rąk przez 30 
sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, nie dotyka okolicy twarzy, 
ust, nosa i oczu,

 Stosują ściśle zasady nakładania i zdejmowania oraz utylizowania rękawiczek, 
maseczek. 

 Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w których odbyła się 
dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

 Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych 
pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków. Zachowywać dystans 
między sobą – minimum 1,5 m. 
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 Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 
blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie 
dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

 Myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, 
siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi
wejściowe do placówki, powierzchnie płaskie, kurki przy kranach; 

 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 
starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

 Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy. 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora placówki. 

Obowiązki nauczycieli: 

 Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze w placówce i dydaktyczne w wymiarze dwóch godzin 

 Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem, 

 Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, 
objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z 
przepisami dot. bhp; 

 Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 

 Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to 
konieczne także w czasie zajęć,

 Przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w 
miejscu. 

 Organizują wyjścia poszczególnych grup na zewnątrz na teren szkolny tak, aby grupy 
nie mieszały się ze sobą. 

 Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy 
jednej zabawce na placu zabaw. 

 Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

 Dbają o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostają w domu i zawiadamiają o tym 
fakcie dyrektora placówki. 

 Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych 
dzieci; 

 Postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 
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 Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu głównym 
od ulicy Sadowej. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający 
dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w 
odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący 
co najmniej 2 metry oraz do noszenia maseczki ochronnej. 

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

3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać

ucznia do szkoły.
5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania 
oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 
kichania czy kasłania.

6. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów 
oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły.

7. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed 
budynkiem Szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co 
najmniej 1,5 m. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 
odbierania telefonów od Dyrektora. 

ORGANIZACJA DOŻYWIANIA  

1. Szkoła zapewnia dożywianie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3. Pracownicy kuchni: 

Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane 
są posiłki; 

Myją ręce: 
 przed rozpoczęciem pracy, 
 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona, 
 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 
 po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
 po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
 po skorzystaniu z toalety, 
 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
 po jedzeniu i piciu; 
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4. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
5. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 
maseczki ochronne; 
6. Wyrzucają zużyte  rękawiczki  i  wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone 
produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym 
momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni 
myje/dezynfekuje opakowanie; 
7. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi 
przepisami; 
8. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 
zapewnionymi przez dyrektora Szkoły; 
9. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów 
do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 
10. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z
opiekunami, wychowawcami dzieci. 
11.  Dzieci  posiłki  spożywają przy stolikach w stołówce szkolnej  w małych grupach a po
zakończeniu  wyznaczony  pracownik/pracownicy  dezynfekują  powierzchnię  stołów  oraz
krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. 

                                        WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ 

1. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren Placówki. 

2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy czym 
dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. 
Pozostałe sprzęty będą otaśmowane. 

3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie 
zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. 

4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie 
każdego dnia są dezynfekowane. 

5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do 
odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
COVID-19 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w 
przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowuje do wyznaczonego 
pomieszczenia. 

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. Nauczyciel zawiadamia 
dyrektora o zaistniałej sytuacji. 
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3. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia
rodziców o zaistniałej sytuacji. 

4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Szkole rodzica/opiekuna dziecka 
podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd 
Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno–epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 
dzwoni na 999 lub 112.

6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której 
przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, 
mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed 
wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, kombinezon i rękawiczki, 

8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych
do budynku Placówki. 

9. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 
COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

 Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – 
izolatorium 

 Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 
przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

10. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy: Powiatową Stację 
Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach, które podejmują 
dalsze kroki bezpieczeństwa. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych dzieci do
czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik, 

12. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

13. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku
stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

14. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, 
Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją 
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sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 
postępowania 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich 
odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich 
ścisłego stosowania i przestrzegania. 

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 
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