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Informacja dla rodziców oraz uczniów uczęszczających do szkoły
•

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.

•

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.

•

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 2 m,
c. dystansu od pracowników szkoły min. 2 m,

•

Rodzice/opiekunowie uczniów wchodząc do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają
rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących
stref przebywania.

•

Rodzice/opiekunowie przestrzegają procedur i harmonogramów obowiązujących
w szkole.

•

Uczniów 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.

•

W szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu
do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety.

•

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 wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

•

Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

•

Rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły wyrażają zgodę na pomiar
temperatury ciała dziecka.

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
•

Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych.
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•

Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

•

W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

•

Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają/odbierają dzieci do/z przedszkola
zachowują bezpieczny dystans od innych rodziców, opiekunów, dzieci co najmniej
2 m.

•

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
placówki, zachowując zasady:
a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 2 m,
c. dystansu od pracowników placówki min. 2 m,

•

Rodzice/opiekunowie dzieci wchodząc na teren placówki dezynfekują dłonie lub
zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają
obowiązujących stref przebywania.

•

Rodzice przestrzegają procedur i harmonogramów obowiązujących w przedszkolu.

•

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich
przypadkach rodzice/opiekunowie dziecka dbają o regularne czyszczenie/ pranie/
dezynfekcję zabawki.

•

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wyrażają zgodę na pomiar
temperatury ciała dziecka.

Informacja dla nauczycieli
•

Do pracy w placówce przychodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
mogących wskazywać na chorobę zakaźną.

•

W zajęcia opiekuńcze nie są angażowani pracownicy ani personel powyżej 60 roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, chyba że wyrażą na to zgodę.

•

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

•

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.
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•

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. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

•

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.

•

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

•

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 przedmiotów innym.

•

Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

•

Jeżeli u pracownika bądź współpracownika wystąpią objawy chorobowe mogące
wskazywać na chorobę zakaźną, pracownik stosuje się do zaleceń zawartych w
Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u PRACOWNIKA.

Informacje dla personelu sprzątającego
•

Do pracy w placówce przychodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
mogących wskazywać na chorobę zakaźną.

•

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

•

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. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

•

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

W placówce prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, 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.

•

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.

•

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

•

Jeżeli u pracownika bądź współpracownika wystąpią objawy chorobowe mogące
wskazywać na chorobę zakaźną, pracownik stosuje się do zaleceń zawartych w
Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u PRACOWNIKA.

Informacje dla pozostałych pracowników
•

Do pracy w placówce przychodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
mogących wskazywać na chorobę zakaźną.

•

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

•

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. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

•

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

•

Jeżeli u pracownika bądź współpracownika wystąpią objawy chorobowe mogące
wskazywać na chorobę zakaźną, pracownik stosuje się do zaleceń zawartych w
Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u PRACOWNIKA.
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Informacje ogólne
•

Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się środek do dezynfekcji rąk, informacja
o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.

•

Placówka posiada 2 termometry bezdotykowe znajdujące się przy wejściu do szkoły i
jeden termometr bezdotykowy, przy wejściu dla grupy młodszej przedszkola.

•

Osoby wyznaczone przez Dyrektora przeprowadzają pomiar temperatury ciała dzieci
wchodzących na teren placówki.

•

Placówka zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami
uczniami, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

Przebywanie osób trzecich na terenie budynku
•

Placówka w miarę możliwości ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum.

•

Osoby trzecie wchodzące do placówki, w tym rodziców dzieci obowiązuje stosowanie
środków ochronnych:
−

osłona ust i nosa,

−

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

−

do placówki wchodzą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych,

−

osoby te poruszają się tylko w wyznaczonych obszarach i nie przekraczają
obowiązujących stref przebywania.

Organizacja zajęć
•

Szkoła posiada opracowane metody organizacji zajęć, które będą dostosowywane do
bieżącej sytuacji epidemicznej oraz zaleceń MEN, MZ GIS.

Zajęcia pozalekcyjne
•

Szkoła posiada opracowane zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych
w szkole, które będą dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemicznej oraz zaleceń
MEN, MZ GIS.
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Szkoła: Sale lekcyjne
•

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

•

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować zostały usunięte lub dostęp do nich został ograniczony.

•

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

Przedszkole: Sale zajęć / zabaw
•

Jedna grupa dzieci przebywa, w miarę możliwości organizacyjnych, w jednej
wyznaczonej sali.

•

Do każdej grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami
opiekunowie.

•

W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

•

Powierzchnia każdego pomieszczenia na pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej
16 m2.

•

W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu
zwiększeniu na kolejne dziecko, z tym, że:
a. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2,
jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza dziennie 5 godzin.
b. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej
2,5m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza dziennie 5 godzin lub jest
zapewnione leżakowanie.

•

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony.

•

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować.

•

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich
przypadkach opiekunowie zapewniają, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek
innym dzieciom.
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•

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

•

W miarę możliwości organizacyjnych, przedszkole zapewnia organizację pracy,
uniemożliwiającą stykanie się ze sobą poszczególnych grup.

•

Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy
zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.

•

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są
zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki,
maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do
przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej
sytuacji)

Sala gimnastyczna / hala sportowa
•

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować zostały usunięte, a dostęp do nich został uniemożliwiony.

•

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować.

•

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.

•

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

Plac zabaw / boisko szkolne
•

Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu, placu zabaw, boisku
szkolnym na terenie podmiotu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób
trzecich.

•

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

•

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować.
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•

Sprzęt na placu zabaw i boisku szkolnym powinien być regularnie czyszczony z
użyciem detergentu lub dezynfekowany. Sprzęt, którego nie można skutecznie
wyczyścić jest wyłączony z użytkowania.

Szatnia
•

Placówka posiada ustalone zasady bezpiecznego korzystania z szatni, które będą
dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemicznej oraz zaleceń MEN, MZ GIS.

•

Środek do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do budynku. Dzieci po zmierzeniu
temperatury i dezynfekcji rąk udają się od razu do szatni.

Świetlica
•

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych.

•

Regulamin korzystania ze świetlicy posiada zapisy, dotyczące zachowania
bezpieczeństwa w czasie epidemii.

•

Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

•

Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.

Biblioteka szkolna
•

Placówka posiada ustalone zasady korzystania z biblioteki szkolnej (w tym godziny
pracy), które zostały upowszechnione oraz będą dostosowywane do bieżącej sytuacji
epidemicznej oraz zaleceń MEN, MZ GIS.

•

W bibliotece obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.
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Gabinet profilaktyki zdrowotnej
•

Placówka posiada ustalone zasady korzystania z gabinetu profilaktyki szkolnej (w tym
godziny pracy), zgodne z wymaganiami MZ oraz NFZ, które zostały ustalone z
higienistką szkolną i upowszechnione.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne
•

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.

•

Personel sprzątający na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w
tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

•

Jeżeli na terenie placówki uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, placówka wyznacza miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

Izolatorium
•

W placówce został wyznaczony obszar do odizolowania osoby z objawami mogącymi
wskazywać na chorobę zakaźną.

•

Miejsce to jest zaopatrzone w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe,
osłona ust i nosa, fartuch z długim rękawem i płyn dezynfekujący.

•

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych mogących wskazywać na chorobę
zakaźną, pracownik bądź dziecko wraz z wyznaczoną do tego osobą udają się do
miejsca przeznaczonego do izolacji.

•

Osoba dorosła przebywająca z dzieckiem bądź pracownik mający objawy mogące
wskazywać na chorobę zakaźną dezynfekują ręce, ubierają środki ochrony osobistej i
czekają na dalsze zalecenia od Dyrekcji.

Kuchnia / pracownicy kuchni
•

Do pracy w kuchni przychodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych mogących
wskazywać na chorobę zakaźną.

•

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.
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•

Pracownicy kuchni regularnie myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują ręce.

•

Miejsca do mycia rąk wyposażone są w zasady prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem znajdują się instrukcje do dezynfekcji rąk.

•

Między stanowiskami pracy należy zachować odległość wynosząca min. 1,5 m, a jeśli
jest to niemożliwe – placówka zapewnia środki ochrony osobistej takie jak:
jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, które pracownicy stosują w razie
potrzeby.

•

Personel kuchenny szczególną uwagę zwraca na utrzymanie wysokiej higieny
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców, a także higieny osobistej.

•

Pracownicy przygotowują posiłki z zachowaniem najwyższych standardów
sanitarnych.

•

Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w
temp. min. 60oC i wyparzane w wyparzarce.

•

Jeżeli pracownik kuchni 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. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).

•

Jeżeli u pracownika bądź współpracownika wystąpią objawy chorobowe mogące
wskazywać na chorobę zakaźną, pracownik stosuje się do zaleceń zawartych w
Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u PRACOWNIKA.

•

Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do pomieszczeń kuchni i magazynów
osób z zewnątrz w tym dostawców.

Jadalnia / spożywanie posiłków przez dzieci
•

Dzieci spożywają posiłki na jadalni, wg zasad ustalonych przez Dyrekcję placówki..

•

Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną.

•

Jadalnia jest czyszczona i dezynfekowana tak często jak jest to konieczne, ze
szczególnym uwzględnieniem blatów stołów i poręczy.
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
•

Przy wejściu głównym do placówki znajdują się numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala i służb medycznych.

•

Personel zwraca uwagę, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci,
wchodzące do placówki 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 robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.

•

Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, 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.

•

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.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u DZIECI
1. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły w czasie
epidemii są poinformowani, że w sytuacji wystąpienia u ich dzieci objawów mogących
wskazywać na chorobę zakaźną, powinni oni zostawić dziecko w domu, niezwłocznie
zgłaszając to telefonicznie Dyrekcji lub opiekunom oraz skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
może być on zakażony koronawirusem. Należy stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i zaleceń.
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby podczas pobytu
w przedszkolu/szkole, nauczyciel niezwłocznie odsuwa je od pozostałej grupy dzieci
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i kieruje razem z wyznaczoną osobą dorosłą (pracownikiem placówki) do
pomieszczenia wyznaczonego do izolacji (Izolatorium), a jeżeli nie ma takiej
możliwości – do innego miejsca z zachowaniem odległości co najmniej 2 m od innych
osób.
2. Osoba przebywająca z dzieckiem mającym objawy mogące wskazywać na chorobę
zakaźną dezynfekuje swoje ręce i stosuje środki ochrony indywidualnej (osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem), które znajdują się w
miejscu przeznaczonym do izolacji.
3. Należy niezwłocznie powiadomić Dyrekcję oraz rodziców/opiekunów dziecka z
informacją o konieczności pilnego odebrania go z przedszkola/szkoły.
2. Jeżeli stan dziecka jest dobry, należy poczekać na przyjazd opiekunów i
poinformować ich o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną lub ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być on zakażony
koronawirusem. Należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń.
3. Jeżeli podczas oczekiwania na przyjazd opiekuna stan dziecka się pogarsza, należy
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może dziecko może być zakażone
koronawirusem. Należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń.
4. Numery telefonów do stacji sanitaro-epidemiologicznej, służb medycznych,
rodziców/opiekunów dziecka znajdują się w określonym, łatwo dostępnym miejscu.
5. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy gruntownie wysprzątać
i zdezynfekować, zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu/szkole procedurami,
szczególną uwagę zwracając na powierzchnie dotykowe takie jak: klamki, poręcze,
uchwyty.
6. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
przedszkola/szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
7. Zaleca się stosowania 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.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępnym na stronie gis.gov.pl oraz https://www.gov.pl/koronawirus, a także
obowiązujących przepisów prawa.
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Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u PRACOWNIKA
1. Pracownicy przedszkola/szkoły są poinformowani że w sytuacji wystąpienia u nich
objawów mogących wskazywać na chorobę zakaźną, powinni oni zostać w domu,
niezwłocznie zgłaszając to telefonicznie przełożonemu oraz skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną lub 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. Należy stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i zaleceń.
2. W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o chorobie zakaźnej
u pracownika będącego na stanowisku pracy, pracownik zostaje niezwłocznie
odsunięty od wykonywania pracy.
3. Jeżeli stan zdrowia pracownika na to pozwala, pracownik udaje się do domu
(zalecany własny środek transportu), unikając przy tym bezpośredniego kontaktu z
innymi osobami.
4. Osoba ta kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
informuje, że może być zakażona koronawirusem. Należy stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i zaleceń.
4. Osoba, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielny powrót do domu, udaje się
do Izolatorium (w razie konieczności z innym pracownikiem). Osoby te dezynfekują
ręce, zakładają środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki jednorazowe,
fartuch z długim rękawem) i unikają bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.
5. Należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
aby uzyskać teleporadę medyczną lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym a w razie pogarszania się stanu zdrowia pracownika zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być on zakażony koronawirusem.
Należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy gruntownie wysprzątać
i zdezynfekować, szczególną uwagę zwracając na powierzchnie dotykowe takie jak:
klamki, poręcze, uchwyty.
6. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
przedszkola/szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
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7. Zaleca się stosowania 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.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępnym na stronie gis.gov.pl oraz https://www.gov.pl/koronawirus ,
a także obowiązujących przepisów prawa.
Zawsze w przypadku wątpliwości związanych z możliwością zarażenia przez pracownika lub
podopiecznego COVID-19 należy skontaktować się z
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oświęcimiu
tel.: 33 843 09 28
w celu konsultacji lub uzyskania porady.
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