
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII 

obowiązujące w ZSP w Mazańcowicach od dnia 1.09.2020, 

opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek od 1 września 2020r. 

art. 8a  ust. 5 pkt .2  ustawy z: dnia 14 marca 1985 r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz U 

z 2019 r poz. 59, oraz z 2020 r poz. 322, 374, 567).   

PRZEDSZKOLE 

1. Grupa dzieci w przedszkolu może liczyć do 25 osób.  

2. Grupa przebywa w jednej, wyznaczonej przez Dyrektora Sali w czasie realizacji podstawy 

programowej. 

3. Do grupy danego dnia przydzieleni są stali opiekunowie. 

4. Z sal, w których przebywają dzieci należy usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane 

do zajęć (piłki, skakanki, obręcze) należy zdezynfekować po użyciu. 

5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. 

6. Należy przyprowadzać dziecko do konkretnej sali na konkretną godzinę. 

7. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek lub innych przedmiotów z domu. 

8. Wprowadza się zakaz korzystania przez dzieci z dystrybutorów wody bez nadzoru 

nauczyciela. 

9. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, 

wynoszący 1,5 m. 

10. Personel kuchenny  i pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do WSZYSTKICH osób (dzieci, pracowników 

szkoły i innych rodziców) 1,5 m. 

12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

13. Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa osoba 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej w budynku z zachowaniem 

zasady 1 opiekun z dzieckiem dystans do kolejnego opiekuna, pracownika 1,5 m. 

15. Do przedszkola może być przyprowadzone wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych. 

16. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas pobytu w przedszkolu. 

17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odprowadzić je 

do odosobnionego pomieszczenia (gabinet trenera) i niezwłocznie powiadomić rodziców 

w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

18. Nauczyciele sporządzą listy telefonów rodziców dzieci przebywających w przedszkolu. 

19. Z przedszkolnego placu zabaw może korzystać jedna grupa dzieci. 

20. Sprzęt na placu zabaw (poza piaskownicą i pająkiem) należy dezynfekować po każdej 

korzystającej grupie. 



21. Dzieci myją ręce wodą z mydłem po każdym przyjściu do przedszkola, przed i po jedzeniu, 

po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

 

SZKOŁA 

1. Od 1 09. 2020 r. uczniowie szkoły biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych 
w szkole z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. 
2. Uczniowie klas I-IV przez większość lekcji przebywają w stałej sali (za wyjątkiem zajęć 
informatycznych i gimnastycznych). 
3. Uczniowie klas V-VIII w miarę możliwości korzystają z tej samej sali. 
4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą 
dokładnie czyszczone i dezynfekowane po użyciu. 
4.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
5. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 
6. W sali gimnastycznej mogą przebywać maksymalnie dwie grupy uczniów.  
7. Używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte lub zdezynfekowane po 
zakończeniu zajęć. 
8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 
w czasie zajęć. 
9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 
11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony 
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć 
go przed używaniem. 
12. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy zachowaniu między nimi dystansu. 
13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
14. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
15. Zabrania się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 
16. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice pracują i muszą  
korzystać ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy i organizacja wynikają z informacji 
zebranych od rodziców i wielkości pomieszczeń. 
17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady dystansu 
społecznego. 
18. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 
19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 
do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły oczekują 
przed wejściem do budynku. 
21. Interesanci/ rodzice mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 
szkoły oraz uczniów wynoszący 1,5  m i rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 
ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
22. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 



23. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
24. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 
ucznia do szkoły. 
25. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia, w tym 
celu nauczyciele opiekujący się grupą sporządza listę telefonów rodziców dzieci 
przebywających w szkole. 
29. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia podczas pobytu 
w szkole. 

30. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy skierować je 
do odosobnionego pomieszczenia – gabinet trenera i niezwłocznie powiadomić rodziców w 
celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA POMIESZCŃ I POWIERZCHNI 

31. Sprzęt na placu zabaw (poza piaskownicą i pająkiem) należy dezynfekować po każdej 

korzystającej grupie. 

32. Każdy wchodzący do obiektu ma obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu. 

Przebywając na terenie przedszkola jest zobowiązany do noszenia osłony ust i nosa, 

dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych oraz zachowywania dystansu społecznego-

1,5 m odległości. 

33. Dzieci myją ręce wodą z mydłem po każdym przyjściu do przedszkola, przed i po jedzeniu, 

po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

34. Należy dokonywać bieżącej (po każdym skorzystaniu) dezynfekcji toalet. Pisemnie 

potwierdzać podjęte działania. 

35. Należy na bieżąco dokonywać dezynfekcji powierzchni dotykowych, szczególnie w 

obrębie ciągów komunikacyjnych tzn. klamek, poręczy, blatów, wyłączników. Pisemnie 

potwierdzać podjęte działania. 

36. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynsekcji. Po dokonaniu dezynfekcji zabawek należy na 

czas wskazany na opakowaniu środka przenieść zabawki do sąsiedniej sali przedszkolnej 

w której nie przebywają dzieci. 

 

KUCHNIA 

 

37. Pracownicy kuchni w chwili przyjścia do pracy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 

38. Stosują wszystkie dotychczas obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny oraz 

dodatkowo wymogi niniejszej procedury. 

39. Przy organizacji żywienia pracownicy kuchni w miarę możliwości zachowują dystans- 

odległość między stanowiskami pracy oraz korzystają ze środków ochrony osobistej- 

płynu dezynfekującego do rąk oraz powierzchni. 

40. Należy szczególnie zadbać o utrzymanie wysokiej higieny. Dokładnie, po każdym użyciu 

czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

41. Naczynia stołowe i sztućce należy po każdym użyciu myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu i wyparzać . 



42. Grupy przedszkolne spożywają posiłki oddzielnie- po dwie grupy. 

43. Należy dokładnie, po każdej grupie czyścić i dezynfekować blaty stołów, poręczy i krzeseł 

na stołówce. 

 

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA 

 

44. Wszyscy pracownicy przychodzący do pracy powinni być zdrowi. W sytuacji wystąpienia 

niepokojących objawów NIE NALEŻY PRZYCHODZIĆ DO PRACY. Należy zostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. 

45. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem podczas przebywania w pracy  należy natychmiast udać się do gabinetu 

higienistki i telefonicznie poinformować Dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

46. Dyrektor decyduje o wstrzymaniu przyjmowania dzieci do przedszkola, informuje 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się do 

instrukcji. 

47. Obszar w którym przebywał i poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji z zastosowaniem osobistych środków ochrony, szczególnie 

dokładnie zdezynfekować powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki). 

48. Należy stosować się ściśle do poleceń Dyrektora. 

Zapoznałem/ łam się z treścią procedury i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 

 

 

 


