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Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. W sprawie szczegółowych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. Z 2020 poz. 493 ze 

zm.) 

2. Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym i Ministrem Zdrowia 

 
 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 



1. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia środki  

do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz środki ochrony dla pracowników.  

2. Przed wejściem do budynku dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym 

termometrem.  

3. Na zajęcia nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi 

wskazującymi na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.  

4. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o skorzystaniu  

z płynu dezynfekującego do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia  

i obowiązku dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku.  

5. Rodzice/opiekunowie wchodzący do budynku (wyłącznie za zgodą pracownika), 

zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub założyć rękawiczki ochronne 

oraz zakryć usta i nos.  

6. W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa. Natomiast  

w przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał czynności, przy których nie będzie 

mógł zachować odpowiedniego dystansu wobec dziecka, np. czynności higieniczne, 

pomoc w ubieraniu się dziecka, itp. należy nałożyć maseczkę,  

a w razie potrzeby rękawiczki i fartuch.  

7. Rodzice/opiekunowie w razie zmiany numeru telefonu zobowiązani są uaktualniać 

swoje numery aby zapewnić szybką komunikację z wychowawcami dziecka.  

8. Ograniczamy przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

9. Przy wejściu do szkoły wywieszono informację : 

1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu 

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych, 



5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa. 

10. Dzieci będą odbierane od rodziców przy wejściu głównym do szkoły, rodzice 

powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

11. Dziecko będzie odbierane od rodzica po pomiarze temperatury (założona maseczka i 

rękawiczki), rodzic zdejmuje maseczkę dziecku i zabiera ją ze sobą, pracownik 

kieruje je do łazienki, aby dokładnie umyło ręce, a potem do sali, gdzie będzie na 

dzieci oczekiwała nauczycielka.  

12. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u 

dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje 

dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go 

zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i 

informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną 

dotycząca zdrowia dziecka.  

13. Odbiór dziecka: osoba odbierająca (w maseczce) dzwoni do drzwi głównych, 

oczekuje na pracownika (maseczka, rękawiczki), któremu podaje imię i nazwisko 

dziecka oraz klasę.  

14.  

 

II. PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ I KONSULTACJI W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ 

 
1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. 
 

2. 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 należy uwzględnić także rodzaj 
niepełnosprawności uczniów. Zgoda ma formę pisemną – deklaracja i oświadczenie. 

 
3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

 
4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

 
5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m

2
 na 

1 osobę (uczniów i nauczycieli). 
 



6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 
itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia. 
 
7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 

uczeń – 1 ławka szkolna). 
 
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą.  

9. W hali sportowej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż liczba 
uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół (Dz.U.z 2019 r. poz. 639) Po każdych zajęciach używany sprzęt 
sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Czynności te 
wykonują pracownicy obsługi. 

 
10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 
 

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. Podczas przerw uczniowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną 
odległość. Nauczyciele monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając 
szczególną uwagę na odległość pomiędzy nimi. 

 
12. Przerwy mogą być zorganizowane dla każdej grupy uczniów, biorących udział w 
konsultacjach, w innym czasie. 
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Sprzęt  

na 
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ny  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 
zabezpieczyć go przed używaniem. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie 
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 
15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans.



16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami. 
 

17. W szkole zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni 
spotykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny 
przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na 
boisku). 

 
18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do 
parku, wycieczek, innych wyjść poza teren szkoły). 
 
19. Nauczyciele przypominają uczniom, aby nie zabierali ze sobą do szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów. 
 
 

20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice 
zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 
świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. Harmonogram 
pracy świetlicy podaje się do wiadomości na stronie internetowej oraz 
wywiesza na terenie szkoły w miejscu dostępnym dla uczniów i rodziców. 

 
21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem 

zasady 4 m
2
 na osobę. W razie potrzeby i możliwości mogą zostać 

wykorzystane inne sale dydaktyczne. 
 
22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans 
społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 
 

23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 
powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 
24. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 
innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.



 
26. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z 
zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 
kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 

27. Wejścia na teren szkoły powinny być monitorowane przez pracowników 
obsługi, a w razie możliwości także przez nauczycieli dyżurujących. 

 
28. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 
29. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
Osoby odbierające uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed 
budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 m. W tym celu przed budynkiem 
szkoły wywiesza się komunikat o treści: 
  

30. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 

przyprowadzać ucznia do  
szkoły. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że 
uczeń przebywa w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc 
policję. 

 
31. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w 
wyznaczonych obszarach. W tym celu przy wejściu głównym zamieszcza się 
komunikat: 

 
 
32. Wszyscy nauczyciele powinni zadbać o sposoby szybkiej komunikacji z 
rodzicami/opiekunami ucznia. 
 
33. Jeśli szkoła posiada termometr bezdotykowy, dezynfekuje się go po użyciu 
w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr 
bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 
 
34. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 
ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych. Zgodę może mieć formę ustną, po 
uprzednim powiadomieniu rodziców. Zgoda może być również przekazana za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
35. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.



 
 

1. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego 
użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby 
wchodzące do szkoły. 

 
 
3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły 
dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i 
nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Monitorowanie 
wejść prowadzi pracownik obsługi. W budynku szkoły wszystkie strefy, które 
nie są dostępne dla osób z zewnątrz, mogą być opatrzone komunikatem: 
 
 
4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z 
mydłem oraz dopilnowania, aby czynności te wykonywali uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 
 

5. Kierownik gospodarczy lub pracownicy obsługi prowadzą monitoring 
codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników 
obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal 
zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów  
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym 
celu można wprowadzić: „Kartę monitorowania codziennych prac 
porządkowych” 

 

 

III. PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

REWALIDACYJNYCH 
 
 
2) W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra 
pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy 
choroby zakaźnej. 
 

3) W razie niezbędnej potrzeby w szkole zapewnia się środki ochrony 
indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki) oraz instrukcje 
prawidłowego ich stosowania. 

 
4) Wszystkich pracowników, w szczególności przed zajęciami i podczas ich 

trwania obowiązuje: 
 

a) higiena rąk (mycie i dezynfekcja), 
 

b) higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym  
łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce). 

 



5) Zasady, o których mowa w pkt 3 obowiązują: 
 

i.a) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 
 

i.b) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub 

sprzętem, 
 

i.c) po usunięciu środków ochrony osobistej. 
 

6) Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły – na rękach poniżej 
łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, 
gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

 
7) W budynku szkoły zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki 

papierowe), a przy wejściu 

i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji. 
 

8) W miarę możliwości osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony 
ust i nosa oraz informować dzieci i młodzież o konieczności stosowania 
tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości 
psychofizycznych. 

 
9) Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży 
należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 
 

10) W pobliżu pomieszczeń lub w pomieszczeniach, w których 
odbywają się zajęcia zapewnia się jeden specjalnie zamykany i opisany 
kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej. Obok kosza lub na nim 
zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony 
indywidualnej”. 

 

11) 

Pracownicy  oraz  uczniowie  wyrzucają  zużyte  jednorazowe  środki  

ochrony  osobistej 

 
do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się 
w łazienkach. 

 
12) Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem tych, które 
wykorzystywane są jako środki dydaktyczne. 

 
13) Podczas zajęć obowiązuje zakaz jedzenia i picia. 

 

14) 

Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  informują  dzieci  i  młodzież,  w  

sposób  dostosowany 

 

do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą 

nieprzestrzeganie zasad 

 

higieny oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego 

w powyższym 

 zakresie. 
 

15) Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie 

wietrzyć.



 
16) Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania 
często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego 
do zajęć. W szczególności ważne jest: 
 
a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi 
wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 
 

b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i 
stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł. 

 
W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć 
przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników 
i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

 
17) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez 
uczestnika zajęć należy niezwłocznie podjąć kroki, mające na celu odizolowanie 
w odrębnym pomieszczeniu tej osoby  

od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy 

zawiadomić rodzinę bądź osoby 

 
wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się 
telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną 
w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z 
procedurą ogólną. 

 
18) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy 

powinni pozostać w domu, powiadamiając pracodawcę, a następnie 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

 
19) Zaleca  się,  aby  każdy  pracownik  na  bieżąco  śledził  informacje  

Głównego  Inspektora  
Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ 
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 
przepisów prawa. 

 
20) W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje 

zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć  
go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport 
własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz 
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  
i poleceń. 

 
21) Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym 
pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych 

https://gis.gov.pl/
https://gis.gov.pl/


osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta 
osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m  

z każdej strony. 
 

22) W przypadku zdarzenia, o którym mowa w pkt 20, należy 

niezwłocznie ustalić obszar, 

w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe 

sprzątanie, zgodnie  
z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować powierzchnię dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty). 
 

23) 

Dyrektor szkoły tworzy listę osób, które miały kontakt bezpośredni z 

pracownikiem, 

 

o którym mowa w pkt 20. Lista zawiera imiona i nazwiska osób oraz datę 

zajęć (kontaktu) 

 
z pracownikiem a także numery telefonu rodziców uczniów, którzy mieli 
kontakt z osobą 

 podejrzaną zakażeniem koronawirusem. 
 

24) W przypadku zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, należy się do nich stosować oraz ustalić, czy jest zasadne, 
aby wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek.



3. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami obowiązują następujące 

zasady: 
 

1) Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią 
pracę z dziećmi i młodzieżą, uczestniczących w zajęciach 
rewalidacyjnych, od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te 
zajęcia. 

 
2) Na zajęciach może przebywać jeden uczestnik. 

 
3) W przypadku zajęć grupowych, grupa uczestników zajęć musi być 

dostosowana do potrzeb  
i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca 
się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie, 
nieprzekraczającym 5 uczniów. 

 
4) Wielkości sal dostosowana jest do liczby uczestników zajęć – minimalna 

przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być 
mniejsza niż 4 m

2
 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego 

zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste



 
mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie 

alkoholu (min. 60%). 

 

5) Zaleca się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, 

biurek, stołów, klamek,  
włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z 
użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po 
każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). Czynności te 
wykonują pracownicy obsługi podczas przerw pomiędzy zajęciami. 

 
6) Nauczyciele lub inne osoby prowadzące zajęcia informują dzieci i 
młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, 
nosa i ust. 
 

7) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego 
dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

 
8) Sale, w których przebywają dzieci wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. 
Nie rekomenduje się używania klimatyzacji. 
 

9) W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka 
wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku 
możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy 
kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. 

 
 

IV. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W 

BIBLIOTECE. 
 

1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami 

(minimum 1,5 m). 

2. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z 

użytkownikami, dostęp  
do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice 
jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.  

3. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 2 wyrzucane są do 
zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: 
„Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.  

4. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.  
5. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania 

powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem 
rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami 
(minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.  

6. Do pracy w bibliotece nie należy angażować pracowników z grup bardziej 
narażonych na ryzyko epidemiczne, o ile to możliwe.  



7. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do szkoły 
obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.  

8. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z 
uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania 
księgozbioru. 

9. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 

2 metry).  
10. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem 

zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować 
osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu 
(min. 60%).  

11. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i 
umyć ręce. 

12. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.  
13. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i 

higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o 
dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura 
i myszka, włączniki świateł czy biurka.  

14. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić 
powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki 
drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.  

15. Umieścić w widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, 
informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, 
mogących jednocześnie przebywać w bibliotece. 

16. Zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).  
17. Ogranicza się liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących 

przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w 
celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu 
przestrzennego.  

18. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii 
(oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.  

19. Za zgodą dyrektora szkoły można ograniczyć godziny otwarcia 

biblioteki.  
20. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się 

użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów 
kartkowych. 

21. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń 

aktywowanych dotykiem .  
22. W bibliotece umieszcza się w widocznym miejscu numerów 

telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.



 

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA COVID-19 U UCZNIA 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego 

stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, 

rękawiczki i fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.  

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.  

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub 

osobę go zastępującą.  

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami 

/opiekunem/ opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z 

placówki informując o powodach.  

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, 

Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz 

Powiatową Stację Epidemiologiczną.  

6. Wskazana przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.  

7. Nauczyciel wychowawca grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, 

pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta 

i dezynfekowana przez pracowników wyposażonych w rękawiczki i fartuch 

ochronny(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).  

8. 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, 

rękawiczki i fartuch ochronny  

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko przy tylnym wejściu do budynku 

placówki.  

10. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji dziecka z objawami 

chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i 



dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.  

11. Wychowawca sporządza listę dzieci i pracowników z którymi dziecko z 

objawami chorobowymi miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

12. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.  

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.  

 

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 15.05.2020 do czasu ich 

odwołania.  

2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  

 

 
 


