
Procedury funkcjonowania I Językowej Szkoły Podstawowej 

„Language” w Wyszkowie w czasie epidemii od 1 września 2020r. 

 

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

I.O r g a n i z a c j a p r a c y  w  s z k o l e: 

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 znajduje się informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni skorzystać z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

4.Na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa 

i twarzy. 

5.Opiekunowie odprowadzający dzieci do klas pierwszych mogą wchodzić 

do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m, 

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) opiekunowie uczniów klas II-VII, odprowadzając uczniów, nie wchodzą 

do budynku szkoły. 

7.Aby odizolować uczniów klas I-III ubrania wierzchnie przez starsze klasy 

IV-VII zostawiane będą w salach lekcyjnych. 

8.Osoby z zewnątrz powinny ograniczyć swój pobyt na terenie szkoły do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do szkoły 

mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych i poruszać się tylko w wyznaczonych 

obszarach. 

9.W razie konieczności z rodzicami/opiekunami ucznia kontaktujemy się 

przy pomocy technik komunikacji na odległość. 

10.W szkole dostępny jest termometr bezdotykowy, z którego, w razie 

potrzeby, należy skorzystać i zdezynfekować go po użyciu w danej grupie. 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

11.W miarę możliwości tak organizujemy pracę (zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne, przerwy), aby umożliwić zachowanie dystansu między 

osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 



12.Każda klasa,  uczy się w swojej sali, za wyjątkiem wych. fizycznego i 

informatyki. 

13.Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie 

przez uczniów w czasie przerw z boiska  oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły. 

14.Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących 

(rotacyjnie) . 

15.Uczniowie podczas przerw zachowują dystans w stosunku do dzieci z 

innej klasy. 

16.Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w 

interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. i 

nie w czasie przerw klas IV-VII. 

17.Zarówno uczniów i nauczycieli 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. 

18.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. 

19.Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego 

tornistrze. Uczniowie klas I -III mogą przechowywać przybory i podręczniki 

w przydzielonych im szufladach. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

20.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą 

myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach. 



21.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

22.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

23.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i 

sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

24.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. 

25.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych. W świetlicy, w miarę potrzeb, 

uczniowie korzystają ze środków do dezynfekcji rąk. Środki te powinny 

być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenie należy wietrzyć 

(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w nim dzieci), w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. W świetlicy obowiązują wszystkie zasady dotyczące zajęć z 

dziećmi w okresie pandemii. 

26.Godziny korzystania z biblioteki oraz godziny jej pracy określa 

koordynator biblioteki, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny 

dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Przed 

wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce. 

27.Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 



 I I .H i g i e n a , c z y s z c z en i e  i  d e z y n f e k c j a                                              

p o m i e s z c z e ń  i p o w i e r z c h n i 

1.Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do 

właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych 

.2.Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły 

dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta 

i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania. 

3.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 

.4.Codziennie będą monitorowane prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych –poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

klawiatur, włączników.  

6.Każdego dnia po zakończeniu zajęć lekcyjnych wszystkie sale lekcyjne 

i ciągi komunikacyjne muszą być umyte detergentem i zdezynfekowane. 

7.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. 

8.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji 

.9.Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń i pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem 

detergentu. 



10.Na terenie szkoły dla uczniów i pracowników używających masek lub 

rękawic jednorazowych zostały przygotowane/pojemniki do ich 

wyrzucania. 

 I I I . Wydawanie i spożywanie posiłków w szkole 

1.Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, zaleca się przestrzegać zasad szczególnej 

ostrożności dotyczących zabezpieczenia pracowników 

.2.Powinnabyć zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy 

wynosząca min. 1,5 m,a jeśli to niemożliwe –używanie środków ochrony 

osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów. 

3.Korzystanie z posiłków w szkole odbywa się do odwołania w klasach. 

IV .Postępowanie w pr z y p a d k u  p o d e j r z e n i a wystąpienia 

objawów choroby COVID-19 

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19. 

2.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. 

3.Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 

powinni na terenie szkoły nosić maseczkę ochronną/ przyłbicę oraz 

przestrzegać zasad higieny w okresie pandemii (unikanie zgromadzeń, 

dystans społeczny, itp.). 

4.Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

należy umieścić ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i 

niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. 



5.Pomieszczenie, o którym mowa (izolatorium) , zapewnia min. 2 m 

odległości od innych osób. Jest wyposażone w środki ochrony osobistej 

oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie 

pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie. 

6.Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano 

wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 

zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich 

środków ochrony osobistej. 

7.W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych 

odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał 

kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi 

znajdującymi się na terenie szkoły 

.8.W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów 

COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy 

zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności 

dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się  i 

przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować 

się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

9.Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 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. 

10.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. 

11.W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników 

szkoły oraz rodziców / opiekunów prawnych.  

T E L E F O N Y   D O      SŁUŻB: 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wyszkowie: 

 -29/742 32 45/54 lub alarmowy 510 208 072 

Policja -997 

Pogotowie -999 lub 112 

Główny Inspektor Sanitarny -22/536 13 00 

Dyrektor ZDZ CK –29 742 42 54 


