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Zasady ogólne 
 

● 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. 

● Uczniowie mogą być przyprowadzani do drzwi wejściowych szkoły i z niej odbierani            
przez opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.         
W drodze do i ze szkoły opiekun z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych             
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

● Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku          
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim        
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do          
dezynfekcji rąk.  

● Po dezynfekcji i umyciu rąk oraz skorzystaniu z szatni, uczeń przechodzi do            
wyznaczonej sali lekcyjnej, gdzie w trakcie zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i             
nosa maseczka ochronną. Obowiązek taki dotyczy jednak przebywania w przestrzeni          
wspólnej szkoły (np. w przypadku wyjścia do toalety). 

● Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,         
zachowując zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
- 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). 

● Zaleca się, aby opiekunowie ograniczyli przebywanie w przestrzeni wspólnej szkoły          
do niezbędnego minimum bądź całkiem z niego zrezygnowali. Wchodząc na teren           
szkoły każdy odwiedzający zobowiązany będzie wpisać do specjalnego rejestru swoje          
imię, nazwisko oraz numer telefonu.  

● Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.         
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

● Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr         
dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W P.P.J.O. ‘HORIZON’             
termometr dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

● W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która            
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. W          
P.P.J.O.’HORIZON’ w salach lekcyjnych między uczniami znajdować się będzie co          
najmniej jedno, specjalnie oznaczone wolne miejsce siedzące, co zapewni należyty          
dystans. 

● 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. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest częste przypominanie tych            
zasad. 



● Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać             
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

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

● Miejsca zajmowane przez uczniów / nauczyciela w salach lekcyjnych będą          
dezynfekowane po zajęciach każdej grupy i przed rozpoczęciem zajęć następnej. 

● Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie             
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

● Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach           
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie pozostają            
wówczas w swojej sali, pod opieką uczącego w danej grupie nauczyciela.  

● Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.          
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w          
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,        
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka          
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

● Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny           
jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych            
materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

 
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

● Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo          
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb        
medycznych.  

● Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące           
do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte          
usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

● Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,             
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego           
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

● Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym        
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,       
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i         
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania           
posiłków, klawiatur, włączników.  

● Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta       
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe          
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i        
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków           
służących do dezynfekcji. 



● W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami        
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –            
instrukcje dezynfekcji. 

● Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich           
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

● Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic           
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. W toaletach         
znajdują się specjalne kosze, przeznaczone na w/w odpady. 

 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 
 

● Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych           
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na          
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

● Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn           
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można         
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

● Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia         
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować          
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę          
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i               
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

● W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących          
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z          
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

● Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,            
bezzwłocznie 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 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

● W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy         
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

● Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w           
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i          
zalecenie stosowania 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 

● Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji           
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 
 

● W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono           
objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych (izolatka). Pomieszczenie        
to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji rąk. 

● Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody           
rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr         
znajduje się w sekretariacie szkoły. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z           
dzieckiem w izolacji. 

● W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na          
chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak          
kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej         
37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy –           
służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie (izolatka). 

● Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę           
go zastępującą. 

● Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie –          
telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do       
niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach. 

● W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie,          
Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową            
Stację Epidemiologiczną. 

● Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, nauczyciel) kontaktuje się        
telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

● Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej,           
pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i              
dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik           
dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po            
zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane           
i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach         
sanitarno-higienicznych. 

● 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 i          
rękawiczki. 

● Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków          
bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej          
dziecko, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne).            
Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko        
wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w           
osłonę ust i nosa. 



● W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących          
zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje         
dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i           
środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik         
kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie            
pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że mogą być               
zakażeni COVID-19. 

● Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację        
sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy punkcie         
informacyjnym) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń           
przez nią wydawanych. 

● Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia           
COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak          
klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego          
wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków       
ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), a po zakończonej pracy           
zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i            
myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach        
sanitarno-higienicznych. 

● Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi          
po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są            
powierzchnie dotykowe. 

● 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. 

● Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach        
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia        
COVID-19. 

● 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 zgodnie z          
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

● 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 sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji       
do dalszego postępowania. 

● Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w          
szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i          
pracowników. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie          
zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych.  


