
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz 

pracowników Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

Niniejsze Procedury zostały opracowane na podstawie: 
Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz dla szkół dot. konsultacji w 
szkole, 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 
ze zm.); 
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.); art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), art. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1992 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215); art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1320); rozporządzenia 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), 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 COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 

z późn. zm.); rozporządzenia 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), oraz wytycznych GIS, MZ, MEN 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Określa się szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w tym prawa i 

obowiązki Dyrektora oraz Pracowników Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi mające na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń 

COVID-19, zwane dalej Procedurami. 

2. Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Nowej Wsi wraz  z 

oddziałem przedszkolnym, 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej 

Wsi, 

3) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o 

pracę oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę o 

współpracy, umowę o dzieło, jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem 

obowiązków na rzecz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w miejscu ich stałego 

wykonywania wyznaczonym przez Dyrektora, 

4) Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Szkole 

Podstawowej w Nowej Wsi, 

5) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do Przedszkola, 

6) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), 

7) Wytycznych – należy przez to rozumieć Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego, MZ oraz MEN z dnia 4 maja  2020 roku dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 



przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na 

podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 roku poz. 59 oraz z 2020 roku poz. 322, 374 i 

567). 

§ 2  

Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być 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 umieszcza się informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do 
dezynfekcji rąk.  

4. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku Szkoły umieszcza się: 
1) niniejsze Procedury, 

2) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego numery 

telefonów do: 

a) Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, 

b) Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, 

c) Pomorskiego Kuratora Oświaty, 

d) Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku, 

e) służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych, u osoby znajdującej się na terenie 

Szkoły, 

3) numer telefonu do kontaktu z Dyrektorem oraz adres e-mail Szkoły. 

 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły, 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). 

e) Instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek 

jednorazowych, o których mowa w załączniku nr 1 i 2  do niniejszych Procedur 



oraz oznaczony zamykany pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki znajdują 

się przy wejściach do budynków Szkoły. 

6. W razie konieczności dopuszcza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz przy 
stosowaniu środków ochronnych (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- ciągi komunikacyjne i sekretariat. 

7. W porozumieniu z rodzicami ustala się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji. 

8. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest on  
odizolowany  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie są powiadomieni rodzice/ 
opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu). 

9. Uczniowie danej klasy przebywają w trakcie zajęć lekcyjnych w jednej sali 
lekcyjnej/ z wyłączeniem wych. fiz. oraz informatyki/.  

10. W klasach I- III nauczyciele organizują przerwy śródlekcyjne w sposób 
uniemożliwiający kontakt z dziećmi z innych klas- adekwatnie do potrzeb, nie 
rzadziej niż co 45 mi/n. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego 
oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw./ 

 

11. W klasach IV- VIII nauczyciel, który zakończył swoje zajęcia pełni w czasie 
przerwy opiekę nad dziećmi danej klasy, decyduje o miejscu ich pobytu, 
ograniczając gromadzenie się  uczniów w miejscach wspólnych/ korytarze, 
boiska/. Opieka nad zespołem klasowym kończy się z chwilą przejęcia uczniów 
przez kolejnego nauczyciela, zgodnie z planem zajęć. (Zaleca się korzystanie 
przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły, w tym w czasie przerw.) 

12. Za zachowanie reżimu sanitarnego po zakończeniu zajęć odpowiada nauczyciel, 
który w danej klasie prowadzi ostatnie zajęcia.  

 

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
należy czyścić lub dezynfekować. 

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  Uczniowie nie 
wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 
każdych zajęciach.  



17.  Wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

18. Sale są wyposażone w zestaw środków ochrony indywidualnej składający się z:  
maseczki ochronnej, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

21. Wydziela się strefy do przechowywania odzieży wierzchniej w szatniach dla 
poszczególnych klas. Umieszcza się środek do dezynfekcji rąk przy szatni. 

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych. W salach 
dydaktycznych umieszcza się środki do dezynfekcji rąk. 

23. Ogranicza się kontakty personelu kuchennego i pracowników administracji oraz 
obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami. 

24. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są na zasadach dotyczących organizacji 
zajęć lekcyjnych. 

25. Biblioteka szkolna udostępnia księgozbiór każdego dnia w wymiarze 1 godziny. 
Książki i inne materiały udostępnione w bibliotece podlegają 2- dniowej 
kwarantannie.  

26. Komunikacja Dyrektora z Rodzicami odbywa się poprzez kontakt telefoniczny na 
numer telefonu 556406339 lub 600816723 lub z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: dariusz.szewczak@mgzosztum.pl. 

 
§3 

Zadania Dyrektora Szkoły 
 

1. Dyrektor odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy oraz pobytu dzieci w Szkole. 

2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) zapewnienie organizacji pracy Szkoły uniemożliwiającej stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci,  

2) zapewnienie sprawnej i szybkiej komunikacji z Rodzicami poprzez kontakt 

telefoniczny lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, 

3) kontaktowanie się z Rodzicami w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby 

u ich dziecka, 

4) nadzorowanie i monitorowanie codziennych prac porządkowych wykonywanych 

przez Pracowników ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek, klawiatury, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach szkolnych. 

5) informowanie Organu prowadzącego oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty 

w Sztumie o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub Pracownika; 

6) współpraca ze służbami sanitarnymi; 



7) przeszkolenie Pracowników w zakresie zasad i sposobu postępowania zgodnie 

z niniejszymi Procedurami w szczególności w zakresie zasad postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19; 

8) zapoznanie Rodziców z niniejszymi Procedurami poprzez zamieszczenie ich na 

stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Budynku Głównym lub 

przesłaniu na adres e-mail Rodziców. 

 
§ 4 

Obowiązki Nauczycieli 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy Nauczyciel zapoznaje z treścią 

niniejszych Procedur, co potwierdza pisemnym oświadczeniem i zobowiązaniem 

do ich przestrzegania i stosowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do 

niniejszych Procedur. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami 

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w 

tym zakresie poleceń i wskazówek Dyrektora, a także zobowiązany jest 

współdziałać z Dyrektorem w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do ograniczenia do 

niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z innymi Pracownikami, przy 

zachowaniu dystansu społecznego minimum 1,5 metra. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest przychodzić do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Pracodawcy 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o objęciu kwarantanną, 

nadzorem epidemiologicznym lub o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS CoV-2. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z komunikatami 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami Ministerstwa Zdrowia 

dotyczącymi wirusa SARS-CoV-2 oraz do stosowania się do ich zaleceń. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, a w 

szczególności zobowiązany jest: 

1) regularnie myć ręce zgodnie z Instrukcją, o której mowa w załączniku nr 3 do 

niniejszych Procedur lub  

2) dezynfekować ręce środkiem dezynfekującym zgodnie z Instrukcją, o której 

mowa 

w załączniku nr 4 do niniejszych Procedur; 

3) dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Szkoły; 

4) zachować dystans społeczny minimum 1,5 m; 

5) informować Dyrektora o wszelkich objawach wskazujących na chorobę zakaźną 

u dziecka; 

7. Nauczyciel, w pierwszym dniu pobytu dzieci w Szkole, wyjaśnia dzieciom zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole oraz informuje dlaczego zostały 

wprowadzone.  



Do obowiązków Nauczyciela należy w szczególności: 

1) dbanie o to, aby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować (m.in.: dywany, pluszowe 

zabawki, puzzle, drobne klocki itp.), 

2) wietrzenie sali o najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz w razie 

potrzeby również w czasie zajęć, 

3) wyjaśnianie dzieciom podstawowych zasady higieny w tym: 

a) informowanie o konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

b) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania, czy kasłania, 

c) przedstawianie sposobu prawidłowego mycia rąk, zgodnie z Instrukcją mycia 

rąk, o której mowa w załączniku nr 3 do niniejszych Procedur, 

4) dbanie o to, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie przed 

wejściem do sali, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z 

boiska, 

5) nadzorowanie, czy dziecko wchodzące lub opuszczające salę nie zabrało ze 

sobą żadnych przedmiotów i zabawek, 

6) dbanie o to, aby dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z 

dziećmi z drugiej grupy, 

7) dbanie  o to, aby dzieci w trakcie zajęć unikały ścisku i bliskich kontaktów, 

8) zachowywanie między Pracownikami dystansu społecznego wynoszącego co 

najmniej 1,5 m, 

 
 

§ 5 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

 

1. Przy wejściach głównych umieszcza się numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.  

2. Zobowiązuje się  wszystkie osoby trzecie, w tym rodziców uczniów, wchodzące 
do szkoły do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, 
zakrywania ust i nos oraz do nie przekraczania obowiązujących stref 
przebywania. 

3. Nauczyciele/ wychowawcy sprawujący opiekę nad dziećmi dopilnowują, aby 
uczniowie szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety regularnie myli ręce.  

4. Dezynfekcja sal lekcyjnych z wyłączeniem sali gimnastycznej i pracowni 
informatycznej wraz z wyposażeniem  odbywa się po zakończeniu zajęć. Ciągi 
komunikacyjne, pomieszczenia sanitarnohigieniczne  podlegają dezynfekcji co 
najmniej dwukrotnie w ciągu trwania zajęć. Sala gimnastyczna oraz pracownia 
informatyczna podlegają dezynfekcji po każdych  zajęciach. Pracownicy obsługi 
potwierdzają wykonanie czynności podpisem na karcie monitorującej.  



5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

6. Zapewnia się miejsca i pojemniki do wyrzucania masek, rękawic jednorazowych 
terenie szkoły. 

 
§ 6 

Organizacja pobytu dzieci poza budynkiem szkoły 

1. Szkoła nie organizuje wyjść dzieci poza teren Szkoły. 

2. Dzieci pod nadzorem Nauczyciela mogą korzystać z boisk, terenów zielonych 

Szkoły 

3. Do organizacji zabaw podczas pobytu dzieci na boiskach szkolnych nauczyciele 

mogą wykorzystywać sprzęt sportowy m.in.: piłki, skakanki, obręcze itp., który po 

użyciu jest czyszczony lub  dezynfekowany.  

4. Po powrocie do Szkoły dzieci pod nadzorem Pracownika myją ręce wodą z 

mydłem zgodnie z instrukcją, o której mowa w załączniku nr 3 do niniejszych 

Procedur. 

 
§ 7  

Organizacja żywienia  

 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego oraz dodatkowych zasad szczególnej ostrożności określonych w 

niniejszym paragrafie. 

3. Odbiór posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły oraz zwrot pojemników 

służących do przewozu posiłków odbywa się w przedsionku stołówki. 

4. Wykonawca realizujący usługę dowozu posiłków do Szkoły zobowiązany jest 

stosować środki ochrony osobistej oraz poinformować wyznaczonego przez 

Dyrektora Pracownika o planowanej godzinie przyjazdu. 

5. Pracownik odbiera dostawę przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej. 

6. Wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły oraz zwrot pojemników 

do przewozu posiłków następuje w przedsionku wejścia do stołówki szkolnej. 

7. Pojemniki do przewozu posiłków są myte lub dezynfekowane przez Pracownika 

kuchni wyznaczonego przez Dyrektora i następnie przenoszone do kuchni.  

8. Powierzchnie dotykowe w pomieszczeniu, w którym odebrana została dostawa 

oraz odbyło się wydanie posiłków lub odbiór pojemników są myte lub 

dezynfekowane. 

9. Pracownicy kuchni wykonują zadania zachowując w miarę możliwości odległość 

1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy. 



10. Pomieszczenia kuchni są wyposażone płyny dezynfekujące. 

11. W pomieszczeniach kuchni należy utrzymać wysoką higienę mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego oraz naczyń i 

sztućców. 

12. Posiłki dla dzieci są wydawane przez Pracownika kuchni przy wykorzystaniu 

środków ochrony osobistej dla poszczególnych grup uczniów w stołówce szkolnej. 

13. Pracownicy kuchni dezynfekują blaty stołów, poręcze krzeseł, przy których 

spożywane były posiłki po każdej grupie uczniów.  

14. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze minimum 60oC lub je wyparzać. 

15. Pracownicy kuchni po zakończonej pracy, dezynfekują szafki oraz sprzęty 

kuchenne. 

 

§ 8 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

 

1. W budynku Szkoły wyznacza się pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby, u 

której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.  

2. Pomieszczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest wyposażone w 

apteczkę pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy, środki do dezynfekcji rąk 

oraz zestaw indywidualnych środków ochrony osobistej w tym: maseczkę 

ochronną, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, a także fartuch ochronny z długim 

rękawem, do użycia w razie potrzeby oraz Karta zdarzeń podejrzenia zarażeniem 

COVID -19, o której mowa w załączniku nr 5 do niniejszych Procedur. 

3. Płyn dezynfekujący oraz Instrukcja dezynfekcji rąk znajdują się także przed 

wejściem do pomieszczenia przeznaczonego do izolacji osób. 

4. Pracownik, który zauważy u dziecka objawy chorobowe sugerujące chorobę 

zakaźną, niezwłocznie informuje Dyrektora. 

5. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną, Dyrektor wskazuje Pracownika, który przy wykorzystaniu środków 

ochrony osobistej tj.: maseczki ochronnej, przyłbicy, rękawiczek jednorazowych i 

fartucha ochronnego z długim rękawem natychmiast odizolowuje dziecko od grupy 

przedszkolnej, w odrębnym pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji osób i 

opiekuje się nim do momentu odbioru przez Rodzica. 

6. Dyrektor niezwłocznie informuje Rodziców o stwierdzeniu u dziecka objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, powiadamia o konieczności pilnego 

odebrania dziecka ze Szkoły i ustala godzinę odbioru. 

7. Jeżeli po upływie ustalonej godziny odbioru, Rodzic nie odbierze dziecka ze 

Szkoły, Dyrektor powiadamia Powiatową Komendę Policji, Sąd Rodzinny oraz 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku. 

8. Pracownik wskazany przez Dyrektora kontaktuje się telefonicznie z Rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy szkolnej i informuje o zaistniałej sytuacji. 



9. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, 

w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana ( 

m.in.: mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików i krzeseł, zabawek). 

10. W przypadku wystąpienia u Pracownika w trakcie wykonywania pracy, 

niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, Pracownik 

niezwłocznie informuje Dyrektora, następnie przebywa w pomieszczeniu 

przeznaczonym do izolacji osób.  

11. Dyrektor lub Pracownik przez niego wyznaczony wstrzymuje przyjmowanie do 

Szkoły kolejnych dzieci do czasu zakończenia czynności związanych z 

dezynfekcją pomieszczeń, w których przebywał i poruszał się Pracownik. 

12. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 4 i 10 niniejszego 

paragrafu Dyrektor lub Pracownik przez niego wyznaczony zawiadamia 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na 

terenie Szkoły instrukcje i polecenia przez nią wydane. 

13. Pomieszczenia, w którym przebywał i poruszał się Pracownik  z podejrzeniem 

zakażenia COVID-19 są niezwłocznie myte, a powierzchnie dotykowe m.in.: 

klamki, włączniki światła, poręcze dezynfekowane przez Pracownika 

wyznaczonego przez Dyrektora. 

14. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu przez osobę z objawami chorobowymi jest myte i dezynfekowane. 

15. Dyrektor lub Pracownik przez niego wyznaczony sporządza listę osób 

przebywających w tym samym czasie w częściach budynku szkolnego, w których 

przebywała osoba z objawami chorobowymi. 

16. Dyrektor informuje Organ prowadzący oraz Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w 

Sztumie o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci i Pracowników 

sugerujących chorobę zakaźną. 

17. Dyrektor wraz z Organem prowadzącym na podstawie zaleceń i wskazań 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podejmują decyzję odnośnie 

Szkoły. 

18. W przypadku uzyskania informacji od Rodziców lub Pracowników o 

potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w 

ostatnich 14 dniach na terenie Szkoły, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ 

prowadzący oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania 

wskazówek i instrukcji do dalszego postępowania. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Procedurami zastosowanie mają przepisy 

Ustawy, Wytycznych, przepisy wewnętrzne obowiązujące w Szkole oraz przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

 

 



Załącznik nr 1  do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi w związku z wystąpieniem COVID-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi w związku z wystąpieniem COVID-19 
 

 

KARTA ZDARZEŃ PODEJRZENIA ZARAŻENIEM COVID -19 

 

L.p. Data 

Nazwisko i imię osoby,  

u której  wystąpiły 

objawy chorobowe 

sugerujące zakażenie 

Covid-19 

Objawy Formy pomocy 

Podpis osoby 

opiekującej się 

dzieckiem 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

9 

 

     

10 

 

     

 

 

 



Załącznik nr 6 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

 ......................................................  Nowa Wieś, dnia ………………roku 

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

              Imię i nazwisko pracownika 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z Zarządzeniem nr 7/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w 

związku z wystąpieniem COVID-19 i zobowiązuje się do jego przestrzegania i stosowania.  

Oświadczam, że zostałam/łem poinstruowana/y, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie powinnam/ nie 

powinienem przychodzić do pracy, ale pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

Dyrektorem Szkoły, stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogę być 

zakażona/y koronawirusem. 

Zobowiązuję się natychmiast powiadomić Dyrektora telefonicznie na numer telefonu 

600816723 w sytuacji gdy: 

 miałam/łem kontakt z osobą, która powróciła z regionów wysokiego ryzyka zakażenia 

wirusem, osobą, u której występuje podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2 lub 

osobą objętą kwarantanną bądź nadzorem epidemiologicznym, 

 zostałam/łem objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub o podejrzeniu 

zakażenia wirusem SARS CoV-2, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

 

Zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi wirusa 

SARS-CoV-2, dostępnymi na stronach gis.gov.pl i www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz do 

stosowania się do ich zaleceń. 

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

 data i czytelny podpis pracownika 


