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Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i 
przeciwdziałania Covid19 wśród dzieci, rodziców i 

pracowników Szkół  Podstawowych na terenie Gminy 
Łysomice

I.

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN dla 
Szkół Podstawowych  z dnia 15 maja 2020 r. oraz wytyczne MZ w zakresie 
transportu publicznego.

2. Celem mniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 
zakażenia wirusem Covid- 19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły w 
trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych.

II

Rodzic

1. Na dwa dni przed oddaniem  dziecka do placówki należy poinformować 
dyrektora szkoły o podjętej decyzji.

2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce  
należy przekazać dyrektorowi/opiekunowi istotne informacje o stanie 
zdrowia dziecka (gorączka, kaszel, katar , itp ).

3. Przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
Stosować się  do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas 
nieposyłania dziecka do instytucji.

4. Zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do 
placówki i placówki (maseczka higieniczna, przyłbica).

5. Nie posyłać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu 
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

6. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły/oddziałów przedszkolnych 
niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

7. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 
Podkreślać że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce 
wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
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8. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 
czy kasłania. Pamiętać, że ty także powinieneś je stosować , bo dziecko 
uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.

9. W miarę możliwości przywozić dziecko do szkoły własnym środkiem 
transportu. W przypadku konieczności zabezpieczenia transportu 
zbiorowego poinformować szkołę.

10. Przekazywać dziecko opiekunom w wyznaczonym  miejscu przez 
dyrekcję szkoły ( np. przy  drzwiach wejściowych).

11. Rodzić przyprowadza dziecko do wyznaczonych drzwi wejściowych do 
budynku szkoły , wpuszcza je do holu i oczekuje na zewnątrz za 
przyjęciem dziecka do szkoły (drzwi zewnętrzne zamknięte). 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 co najmniej 2 m.

12. W przypadku środka transportu zbiorowego dziecko odbierane jest 
przez opiekunkę przy drzwiach wejściowych do autobusu.

13. Zagwarantować opiekunom dziecka przebywającego w szkole 
możliwość szybkiego kontaktu ze sobą lub innymi opiekunami

14. Złóż oświadczenie w szkole o możliwości mierzenia temperatury 
dziecka przez opiekunów.

15. Picie dla dzieci powinno być dostarczane w jednorazowych butelkach 
zamkniętych oryginalnie ( zakaz stosowania bidonów), śniadanie w 
pojemnikach zamykanych.

III

Dyrektor Szkoły i opiekunowie

1. 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. 

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

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

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza 
niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory 
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do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić 
min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 
szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą.

8. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych 
zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
lub zdezynfekowane. 

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

10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza 
przerwy pod nadzorem nauczyciela.

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu 
na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości 
grup i dystansu pomiędzy nimi.

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być 
regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie 
ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

13. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany 
jest między nimi dystans.

14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 
pomiędzy uczniami.

15. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni 
stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny 
przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na 
boisku).

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do 
parku).

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

18. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi 
boks.

19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 
pomieszczeniu,.
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20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice 
zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy 
wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem 
zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby 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 powinni 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.

25. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 
szkoły lub 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).

26. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

27. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

28. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły.

29. Należy ograniczyć 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.

30. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ 
opiekunami ucznia.

31. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co 
najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej 
grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr 
bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

32. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury 
ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych.
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33. 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.

34. Należy ograniczyć do minimum poruszanie się uczniów po szkole 
pomiędzy piętrami.

35. W miarę możliwości należy zapewnić wejście do szkoły przez 
pomieszczenie (hol) posiadające odrębne wejście /wyjście na zewnątrz 
budynku oraz do korytarzy szkolnych.

36. Uczniowie do szkoły przychodzą w maseczkach. 
37. Do szkoły wchodzą wyznaczonym wejściem , gdzie w pomieszczeniu 

oczekują na badanie temperatury termometrem bezdotykowym. Zaleca się 
dezynfekcję termometru po wejściu do szkoły poszczególnych grup lub 15 
osób.

38. Maseczki zdejmują po mierzeniu temperatury, a przed dezynfekcją rąk.
39. Po dezynfekcji rąk uczniowie niezwłocznie udają się do swoich klas - 

należy ograniczyć do minimum kontaktowanie sie uczniów na korytarzu w 
szczególności uczniów różnych grup.

40. Na korytarzu uczniowie powinni przebywać pod nadzorem opiekunów.
41. W miarę możliwości należy wyznaczyć inne godziny rozpoczynania 

zajęć i przerw dla grup wiekowych. 
42. Wskazane jest wyznaczenie wejście do jednostki oddzielne dla dzieci, 

nauczycieli  i personelu pomocniczego.
43. Należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej w tym 

maseczki, przyłbice, rękawiczki.
44. Przy wejściach do budynku dla uczniów oraz personelu szkoły i 

ewentualnie osób obcych należy umieścić informację o obligatoryjnym 
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe. 

45. W miejscach montażu/rozstawienia dozowników na płyny do 
dezynfekcji należy umieścić instrukcję dotyczącą prawidłowej dezynfekcji 
rak.

46. W pomieszczeniach sanitarno higienicznych dla dzieci nie umieszczać 
dozowników z płynem do dezynfekcji rąk albo umieścić je w miejscach 
niedostępnych dla dzieci.

47. Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania środków 
dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci zwłaszcza małych do 6 roku 
życia. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych 
skutków zdrowotnych dla dzieci w tym reakcji uczuleniowych.

48. Wykluczyć swobodny dostęp dzieci do wody pitnej .
49. W pomieszczeniach sanitarno –higienicznych wywiesić instrukcje z 

prawidłowymi zasadami mycia rąk .
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50. Zapewnić regularną dezynfekcję poręczy, klamek , posadzek, ciągów 
komunikacyjnych, blatów, włączników itp.

51. Dezynfekcję przeprowadzać podczas nieobecności dzieci w budynku z 
jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego czasu na wywietrzenie 
pomieszczeń.

52. Korzystanie z szatni pod nadzorem opiekuna - każde dziecko powinno 
mieć zagwarantowaną indywidualną szafkę.

53. W szatni może przebywać tylko jedna grupa - tych samych uczniów co 
w klasie.

54. Należy unikać kontaktowania sie grup w szatni. 

IV

Konsultacje w szkole

1. Należy zachować zasady co do pomieszczeń przeznaczonych na 
konsultacje w zakresie powierzchni i ilości uczniów takie same jak 
określono dla klas  I-III

2. Konsultacje uczniów powinny odbywać się w części budynku oddzielonej 
od uczniów klas wczesnoszkolnych.

3. Uczniowie na konsultacje powinni do szkoły wchodzić innym wejściem niż 
klas I-III

4. W miarę możliwości należy ograniczyć do minimum możliwość 
kontaktowania się uczniów przychodzących na konsultacje z 
nauczycielami i personelem szkoły

5. Konsultacje powinny odbywać się według określonego harmonogramu - 
indywidualnie lub grupowo

6. Konsultacje powinny odbywać w miarę możliwości w tych samych 
pomieszczeniach

7. Wypożyczanie książek powinno odbywać się za pośrednictwem 
nauczyciela prowadzącego konsultacje po uprzednim uzgodnieniu z 
opiekunem biblioteki

8. Książki z biblioteki powinny być dostarczane do klas w których odbywają 
się konsultacje

9. Książki po zwrocie do szkoły powinny zostać poddane kwarantannie 
zgodnie z wytycznymi dla bibliotek ( co najmniej 3 dni - oddzielnie książki 
dla każdego dnia).
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V

Przygotowanie posiłków

1. Zapewnić odległość stanowisk pracy przygotowujących posiłki oraz środki 
ochrony osobistej ( rękawice, maseczki, przyłbice)

2. Środki czystości do dezynfekcji powierzchni i sprzętów kuchennych i 
naczyń  , opakowań produktów 

3. Wielorazowe naczynia i sztuce należy myć w zmywarce w temperaturze  
minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać

4. Posiłki powinny być podawane w wyznaczonych do tego pomieszczeniach 
– jeżeli istnieje możliwość organizacyjna.

5. W przypadku braku możliwości korzystania z naczyń wielorazowych 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3 można używać naczyń i 
sztućców jednorazowych.

6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców 
jednorazowych.

7. Osoby dostarczające posiłki nie powinny mieć kontaktu z dziećmi jak i 
opiekunami

8. Do jednostki powinny nie wchodzić a jeżeli zachodzi taka konieczność 
odrębnym wejściem

9. Zmianowe wydawanie posiłków – dla każdej grupy osobno 
10. Zachować odstęp co najmniej 1,5 m pomiędzy dziećmi spożywającymi 

posiłki

VI

Zbiorowy transport uczniów do szkoły

1. W miarę możliwości należy zapewnić do transportu uczniów  należy 
przyporządkować tych samych kierowców i opiekunów jak i pojazdy.

2. W autobusie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. 
3. Najlepiej  żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. 
4. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 50, to na jego pokładzie może 

znajdować się maksymalnie 25 osób z kierowcą i opiekunem.
5. Uczniowie do autobusu wpuszczani są przez jedno wejście w miarę 

możliwości uniemożliwiające bliski kontakt z kierowcą np. tylne lub 
środkowe drzwi.
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6. Do autobusu uczniów wpuszcza opiekunka, która przed wejściem pyta 
rodzica/opiekuna o stan zdrowia ucznia.

7. Opiekunka w autobusie bezwzględnie musi być wyposażona w 
indywidualna osłonę nosa i ust oraz założone na ręce rękawiczki 
jednorazowe.

8. Opiekunka uczniów w autobusie odpowiedzialna jest za wyznaczenie 
miejsc siedzących dla danych uczniów.

9. Uczniowie do autobusu wchodzą w  indywidualnych osłonach nosa i ust 
(maseczka higieniczna, przyłbica).

10. Opiekunka w autobusie może nie przyjąć ucznia do środka transportu 
w przypadku braku indywidualnej osłony.

11. Po wyjściu z autobusu większej grupy uczniów należy w miarę 
możliwości zachować odstęp 1,5 m. pomiędzy sobami

12. W miarę możliwości po każdej grupie przywożonej do szkoły należy 
zapewnić dezynfekcję i wietrzenie autobusu - miejsc których mogli 
dotykać uczniowie rękoma ( klamki, poręcze , poręcze siedzeń itp.).

VII

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i 
pracowników szkoły

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 
60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają 
osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

3. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie lub wydzielić obszar, w 
którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania 
objawów chorobowych.

4. Pomieszczenie należy wyposażyć w środki ochrony osobistej, płyn 
dezynfekujący oraz niezbędne numery telefonów, w tym do stacji 
sanitarno epidemiologicznej i służb medycznych.

5. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie wyznaczone osoby przez 
dyrektora szkoły

6. Pomieszczenie powinno gwarantować zachowanie odległości pomiędzy 
osobami w nim przebywającymi minimum dwóch metrów.

7. Uczniowie w pomieszczeniu powinni przebywać pod opieką wyznaczonych 
osób. 
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8. Osoby przebywające w pomieszczeniu obowiązkowo powinny mieć 
założone maseczki na usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe

9. Po każdym wykorzystaniu pomieszczenia przez osoby z podejrzeniem 
Covid19  należy pomieszczenie zdezynfekować.

10. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić telefonicznie 
właściwa stacje sanitarno-epidemiologiczną

11. W przypadku wystąpienia objawów u kilku osób w miarę możliwości 
należy izolować je w odrębnych pomieszczeniach.

12. W miarę możliwości należy ustalić grupę osób która mogła mieć 
kontakt z osobą chorą

13. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić rodziców lub 
opiekunów ucznia.

14. Dalsze postępowanie z osobą z objawami chorobowymi uzależnione jest 
od zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej lub lekarza.


