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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA 
I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW 

I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ 
 

Sposób organizowania zajęć 

1. W salach uczniowie przebywają według wyznaczonego planu zajęć, 
przed wejściem do sali dezynfekują ręce. 

2. Zabronione jest przemieszczanie się dzieci pomiędzy ustalonymi 
wcześniej grupami. 

3. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy przebiegają zgodnie z poleceniami 
nauczyciela w wyznaczonych dla każdego ucznia obszarach (przy 
stolikach, w kącikach zabaw, wyznaczonymi zabawkami). 

4. Zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w szkole: 

1) witamy się bez podawania ręki, przytulania się, bliskiego kontaktu 
z nauczycielem (należy zachować dystans 1,5 m). 

2) unikamy dotykania oczu, nosa, ust, 

3) myjemy ręce wodą z mydłem po zabawie, korzystaniu z toalety, 
przed posiłkiem, po przyjściu do szkoły, 

4) kasłamy, kichamy w tzw. „łokieć”, lub do chusteczki, którą 
natychmiast wyrzucamy do kosza, po czym myjemy lub 
dezynfekujemy ręce, 

5) do szkoły nie zabieramy zabawek domowych oraz innych zbędnych 
rzeczy, 

6) przebywamy się zgodnie z poleceniem nauczyciela w wyznaczonych 
dla każdego dziecka obszarach (przy stolikach, w kącikach zabaw), 
przy zachowaniu odległości 1,5 m, 

7) zgłaszamy nauczycielowi wszelkie objawy złego samopoczucia (ból 

głowy, brzucha),  

8) podczas posiłków siadamy do stolików wg poleceń nauczyciela, 

9) z łazienki korzystamy zgodnie z instrukcją nauczyciela 
z zachowaniem odpowiednich czynności higienicznych, 

10) w strefach wspólnych obowiązuje ochrona ust i nosa. Uczeń zakłada 
maseczkę lub przyłbicę pod koniec lekcji, a przed opuszczeniem sali. 

11) wchodząc do świetlicy uczeń przebywa w maseczce lub przyłbicy, do 
czasu podziału na grupy, 



12) uczniowie posiłki przyniesione do szkoły spożywają w sali za zgodą 
nauczyciela, zabrania się jedzenia i picia podczas przerw, 

13) w pracowniach przedmiotowych eksperymenty i doświadczenia 
naukowe wykonuje tylko nauczyciel, 

14) klawiatury i myszki w zestawach komputerowych, będą 
zabezpieczone folią ochronną, w celu umożliwienia dezynfekcji, 

15) procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego:  

a. obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą 
z mydłem, 

b. każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, 
butelek bez podpisu nie można używać, 

c. zajęcia na basenie odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym 
regulaminem pływalni (w zał.), 

d. podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone 
zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, 
koszykówka, piłka ręczna), 

e. gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. 
siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy 
i ziemny, badminton, biegi przełajowe), 

f. w miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną 
prowadzone na otwartej przestrzeni, 

g. przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będzie usunięty lub 
uniemożliwiony do niego dostęp, 

h. przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane 
podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. 

5. Plac zabaw jest wyłączony z użytkowania. Zabrania się korzystania 
z placu zabaw przez osoby trzecie. 

6. Nauczyciele organizują zajęcia na terenie boiska szkolnego zachowując 
odpowiedni dystans pomiędzy poszczególnymi grupami, który 
uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.  

7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły. 

8. Pracownicy szkoły w trakcie prowadzenia zajęć powinni zakrywać 
twarz maseczką lub przyłbicą. W przypadku kontaktu nauczyciela 
z przedmiotami używanymi przez ucznia, zaleca się korzystanie 
z rękawiczek ochronnych. 

9. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony 
osobistej w postaci przyłbicy, maseczki ochronnej oraz rękawiczek 

ochronnych. 

10. Zapewnienie takiej organizacji pracy, która uniemożliwi stykanie się 
ze sobą poszczególnych grup dzieci.  

11. Codzienne przeprowadzanie z uczniami rozmów na temat zachowania 
właściwych zasad higieny. 



12. Przy wejściu głównym oraz w salach lekcyjnych umieszczone są 
dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

13. Prace porządkowe są codziennie monitorowane, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania w czystości, łazienek/toalet, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, 

ławeczek, przełączników, powierzchni płaskich w salach.  

14. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy muszą ściśle przestrzegać 
zaleceń producenta znajdujących się na środku do dezynfekcji, jak 

również przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

15. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

16. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych udostępniono plakaty 

o prawidłowym myciu rąk, a przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji instrukcje. 

17. Zachowanie zasad mycia i dezynfekcji przedmiotów, powierzchni wg 
poniższych wytycznych: 
1) za przedmiot rozumie się: stoliki, krzesełka, szkolne zabawki 

możliwe do dezynfekcji; 
2) wszystkie przedmioty dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić 

w trzech etapach: 
a) mycie, czyszczenie ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, 
b) dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

18. Pracownicy usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, 
zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób 
skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są 
wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 

19. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem – zwłaszcza po 
przyjściu do szkoły, skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po 
powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy również zwracać 
dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 
kichania czy kasłania. 

20. Salę, w której przebywają dzieci należy wietrzyć w miarę potrzeb 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie dzieci. Przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych kilka okien powinno być 
zawsze otwartych. 

21. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki 
medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy. 



ŻYWIENIE-WYDAWANIE POSIŁKÓW 
 

1. Zainstalowany w szkoły dystrybutor wody pitnej zostaje wyłączony 
do odwołania.  

2. Posiłki serwowane są na naczyniach wielokrotnego użytku, 
a następnie naczynia sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 
detergentu w temperaturze minimum 60° C lub je wyparzać. 

3. Przy organizacji żywienia zbiorowego, obok warunków higienicznych 
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do: 
1) stosowania środków ochrony osobistej (podczas sporządzania 
i wydawania posiłków dla dzieci), 

2) uwzględnianie odległości stanowisk pracy, 
3) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 
opakowań produktów, sprzętu kuchennego. 

4. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i zasad higieny podczas 
podawania dzieciom napojów oraz posiłków. 

5. W szkole obowiązują trzy przerwy obiadowe – dla klas IV-VIII. 
W przypadku klas  I-III, obiady będą wydawane w trakcie lekcji, 
w wyznaczonych godzinach.  

6. Intendent i personel kuchenny zobowiązani są do zakładania 
maseczek zakrywających usta i nos lub przyłbicy podczas 
sporządzania i wydawania posiłków dla dzieci. 

7. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym ze szczególnymi w czasie 
zagrożenia epidemiologicznego zasadami higieny przyjmowania towaru 
oraz przygotowywania posiłków sprawuje intendent. 

8. Zadania intendenta: 

1) organizowanie dostaw „bezdotykowo”, 
2) przestrzeganie zasad przechowywania żywności przez okres 

dezaktywujący wirusa, a opakowań dezynfekcji, 

3) przestrzeganie zasad w zakresie przestrzegania zasad higienicznego 
przygotowywania posiłków. 

9. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do 
niezbędnego minimum (wejście na teren placówki tylko 
w szczególnych przypadkach). 

10. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią 
np. dostawcą bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać 
o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co 
najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – 
rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie 
powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

11. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, 
zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. 
W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często 
zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia 
rękawiczek. 



12. Osoby wchodzące na teren szkoły przy wejściu mają obowiązek 
dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa. 

13. Dostawcy towaru, przekazują intendentowi zamówiony towar 
bocznym wejściem do szkoły. 

14. Odległość pomiędzy pracownikami powinna wynosić minimum 1,5 
metra. 


