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Cele opracowania procedury 

Przedszkole i szkoła w zakresie swojego funkcjonowania, a szczególnie przy organizacji zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych oraz organizacji pracy pracowników są zobowiązane uwzględnić szereg 

wytycznych przeciwepidemicznych rekomendowanych przez: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, 

nauczycielom i pracownikom szkoły bezpieczne warunki, w czasie epidemii związanej z COVID-19. 

Procedura została opracowana w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w placówce na 

podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Procedura określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań 

przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg 

szerzenia się tej choroby zakaźnej. 

Procedura określa środki zapobiegawcze oraz obowiązki pracodawcy                                                                                          

i pracowników/ uczniów/ rodziców/klientów/kontrahentów. 

 

Przeczytaj uważnie i zastosuj się dla bezpieczeństwa swojego i innych! 

  

Procedurę należy aktualizować wraz ze zmianami wytycznych lub zaleceń oraz zmianami 
aktualnych przepisów prawa w zakresie funkcjonowania szkoły i przedszkola w czasie epidemii, z 

uwzględnieniem specyfiki placówki. 
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Procedura organizacji zajęć i przebywania osób w szkole oraz w przedszkolu 
 

1. Dzieci korzystające z sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, boiska, biblioteki, świetlicy, szatni, 
stołówki, placu zabaw lub innych pomieszczeń powinny być zapoznane z regulaminem - zasadami 
bezpieczeństwa epidemiologicznego tych pomieszczeń.  

2. Na teren szkoły i przedszkola może wejść osoba zdrowa – bezobjawowa. Nie przychodź do 
szkoły/pracy - jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole/przedszkolu osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły/przedszkola, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystansu od pracowników min. 1,5 m,  

5. 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). 

6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia/dziecka. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

7. Uczniowie/dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

8. W drodze do i z placówki opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

9. Przy wejściu do szkoły/przedszkola wszystkie osoby zobligowane są  do dezynfekcji rąk (dzieci 
przedszkolne myją ręce ciepłą wodą i mydłem) – w miejscach dezynfekcji i na wejściu do 
szkoły/przedszkola należy powiesić odpowiednie instrukcje informujące o dezynfekcji rąk. 
Osoby uczulone na preparat powinny zgłosić to Dyrektorowi Zespołu i dezynfekcja powinna 
odbywać się za pomocą detergentów. 

10. Dyrektor Zespołu może podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa na wejściu do szkoły/przedszkola np. 
na wejściu jest obowiązkowy pomiar temperatury ciała - badany certyfikowanym bezdotykowy 
termometrem i w odpowiedni sposób – np. środek czoła eliminując czynniki zewnętrzne i odpowiednio 
do instrukcji urządzenia, po badaniu termometr powinien być odpowiednio dezynfekowany. Należy 
uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 
konieczność. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr) i 
dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż 
termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.  

11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, monitorowanie osób z zewnątrz – 
spis. 

12. W szkole/przedszkolu zakazane jest grupowanie się osób poza wyznaczonymi salami, miejscami i 
zajęciami.  Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup uczniów (np. różne lub wyznaczone godziny przychodzenia grup uczniów/klas do 
szkoły/przedszkola, różne godziny zajęć na boisku). 
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13. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi 
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły/przedszkola, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów/dzieci na terenie 
szkoły/przedszkola (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne 
godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się 
zajęcia. 

14. 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. 

15. 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.  

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

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

18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 
pomiędzy uczniami. 

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

20. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.  

21. Uczeń lub dziecko 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.  

22. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy 
udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, 
umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.  

23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące 
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone 
w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę 
należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 
szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Zaleca się aby 
zajęcia świetlicowe odbywały się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie 
potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

25. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole 
uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

26. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach.  

27. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w 
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 
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28. Na terenie szkoły/przedszkola bezwzględnie należy stosować zasady higieny:  

• częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem 
i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, 

• na powitanie nie podajemy ręki lub nie przytulamy się, 

• ograniczamy korzystanie z telefonów komórkowych, 

• ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany 
dotykowe), 

• ograniczamy spożywanie posiłków – myjemy lub dezynfekujemy ręce przed każdym   

kontaktem z żywnością, 

• w kontaktach z pracami uczniów (np. zeszyty, sprawdziany, ćwiczenia) lub książkami w bibliotece 
należy stosować rękawiczki i dodatkowo poddawać takie rzeczy kwarantannie tj. wyznaczyć miejsce 
składowania, czas oraz odnotować w przypadku wypożyczeń kto i o której godzinie jakiego dnia oddał 
książkę, 

• brak pożyczania – wspólnego używania przyborów i podręczników, uczeń/dziecko ma własne 
przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku, w tornistrze lub we własnej 
szafce, 

• uczeń/dziecko nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, 

• unikamy dotykania oczu, nosa i ust,  

• klamki od drzwi staramy otwierać łokciem, 

• stosujemy odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, zwracamy 

uwagę innym w tym zakresie, uczymy innych tzw. ,,etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w trakcie 

kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej dodatkowo chusteczką jednorazową lub przedramieniem, 

• odpowiednie wietrzymy salę – co najmniej raz na godzinę, 

• ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby jednorazowo przebywało 
w toalecie maksymalnie dwóch uczniów/dwoje dzieci, 

• dokonujemy wietrzenia i o ile to możliwe dezynfekcji sali po każdych zajęciach; zalecane jest 
ozonowanie pomieszczeń. 

 
29. Pomieszczenie izolacyjne – w  szkole wyznacza się pomieszczenie izolacyjne w gabinecie pielęgniarki, 

a w przedszkolu na korytarzu prowadzącym do sal (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 
dezynfekujący). Będzie tam można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych. 

30. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/dziecka 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 dziecka ze 
szkoły/przedszkola (rekomendowany własny środek transportu). 
 

31. Nie zaleca się organizować imprez oraz  wyjść poza teren szkoły/przedszkola. 
 

32. Plac zabaw na boisku i wszystkie sprzęty są dla uczniów niedostępne. Plac zabaw w przedszkolu jest 
dostępny dla dzieci po uprzednim przeprowadzeniu dezynfekcji/umyciu urządzeń. Sprzęty, z których 
nie wolno dzieciom korzystać powinny być odpowiednio oznaczone (taśma). 
 

33. Stołówka. Przy organizacji żywienia w szkole/przedszkolu (kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na 
spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, 
płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej 
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higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 
Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe 
wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy 
myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Naczynia i sztućce wielorazowego 
użytku stosowane w danej szkole powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 600C (zaleca 
się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z 
dodatkiem detergentu i wyparzane. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Jeżeli 
posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na 
talerze i tam zapewnione zostały sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod 
warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem 
wskazanym powyżej. 

34. Sklepik szkolny - jest zamknięty do odwołania. 

35. Pracownicy szkoły/przedszkola i nauczyciele  powinni ograniczyć kontakty z uczniami i 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej zapewnione przez pracodawcę w ramach 
odzieży roboczej i ochronnej – np. rękawiczki, maseczki, przyłbice.    
 

36. Na wejściu do szkoły/przedszkola powinny znaleźć się informacje (np. plakaty, instrukcje, piktogramy 
itp.) o zasadach noszenia maseczki, dezynfekcji i mycia rąk (szczególnie przy dozownikach z mydłem i 
płynem oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych), numery telefonów do: organu 
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
 

37. Uczniowie/dzieci powinni być zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem 
pomieszczenia/miejsca w którym przebywają. Informacja powinna być wywieszona w 
widocznym miejscu na wejściu do budynku /pomieszczenia. 
 

38.  Informacje i zasady zawarte w tej procedurze powinny być przekazane w formie komunikacji 
elektronicznej uczniom/rodzicom/nauczycielom/pracownikom, a także na pierwszych 
zajęciach z uczniami w szkole/przedszkolu. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do 

szkoły/przedszkola dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania (korytarz przy wejściu głównym w szkole i 

szatnia w przedszkolu) bez zgody personelu szkoły/przedszkola. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie/dzieci, 

szczególnie po przyjściu do szkoły/przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i 

po skorzystaniu z toalety. 

4. Rekomenduje 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. 

5. 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu.  

8. Jeżeli na terenie szkoły/przedszkola dzieci i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, 

należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.  
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Procedura w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia 

W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia/dziecka na terenie 

szkoły/przedszkola, dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolować dziecko w wyznaczonym 

wcześniej do tego pomieszczeniu (wyznaczone pomieszczenie izolacji lub dowolne pomieszczenie, które należy 

potem zdezynfekować i wywietrzyć), a następnie poinformować o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, 

którzy muszą niezwłocznie odebrać je ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic/prawny opiekun z dzieckiem 

powinni udać się do lekarza. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (np. infekcja górnych 

dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel itp.), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie 

pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie 

narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego 

kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego 

kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal 

funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego 

zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała. 

 

Procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika 

szkoły/przedszkola 

1. Do pracy powinny przychodzić osoby zdrowe – bezobjawowe, bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy 
zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas 
przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca 
zdalna). 

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować  osobę w przypadku 
zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
choroby zakaźnej 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. 

5. 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.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 



PROCEDURA BHP 
 

9 
 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/przedszkola należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
szkoły/przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z 
zakażonym. 
 

9. W przypadku występowania objawów zakażenia koronawirusem –pracownicy bezwzględnie powinni 
pozostać w domu do czasu ustąpienia infekcji. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub 
izolacji nie wolno przychodzić pracy. 
 

10. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak podwyższona temperatura, uporczywy 
kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren 
obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału 
zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub 
powiadomienie 999 albo 112. 
 

11. Każda osoba, która podczas pobytu w szkole/przedszkolu poczuła się objawowo powinna zgłosić to 
przełożonemu lub pielęgniarce szkolnej. 

12. Jeżeli osoba manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. 

13. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać 
przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

14. Zgłoszenie incydentu umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, 
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (np. klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 

15. Osoba u której nastąpił ten fakt powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub 
telefonicznie powiadomić SANEPID, który zadecyduje co należy robić dalej. Informacja zwrotna 
powinna trafić do dyrektora szkoły. 
 

16. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika jak najszybciej zgłasza 
ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 

17. Po otrzymaniu powiadomienia od pracownika o wystąpieniu objawów podejrzenia zakażenia  lub w 
przypadku, gdy pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa 
szkoła/przedszkole kontaktuje się z SANEPID-em i podejmuje działania przez niego wskazane. 

18. Właściwy inspektor sanitarny może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły/przedszkola na jeden dzień w 
celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 
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Rozpoczęcie działań z uwagi na sytuację epidemiologiczną 

 
Informacja do senepidu o zachorowaniu wśród dzieci lub personelu, może pochodzić  

od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców, dyrektora szkoły, placówki lub innych 

pracowników, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne,  

a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i 

zachorowań. 

 

Procedury i warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły/przedszkola 

Dyrektor szkoły/przedszkola będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić 

kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie powiatu nie oznacza automatycznego 

przechodzenia pracy placówki w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja 

sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa 

w przestrzeniach wspólnych szkoły lub przedszkola. W przypadku funkcjonowania szkoły/przedszkola w 

trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na 

czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści 

materiału z poszczególnych przedmiotów.  

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną 

sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci. Zgoda i opinia, o których mowa powyżej mogą 

być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych 

środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, 

notatki, adnotacji lub w inny sposób. Zawieszenie zajęć, o którym mowa powyżej, może dotyczyć w 

szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły/przedszkola, 

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa powyżej, odpowiednio 

organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, 

o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 17 i 278). 

Jeżeli  funkcjonowanie szkoły/przedszkola zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie, zawieszone 

zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  

W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa powyżej, dyrektor 

jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć. 

Sposób realizacji zadań  szkoły/przedszkola -  innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor. O sposobie realizacji 

zajęć i innych zadań placówki dyrektor informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 
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Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C 

Wariant B 

Dyrektor Zespołu będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy 

państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod 

uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie placówki. 

Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla 

części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne), a także zajęć przeznaczonych dla 

pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie 

zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii 

lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o 

indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o 

przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.  

Wariant C  

Dyrektor Zespołu będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć 

stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów/dzieci. Kluczowa przy podejmowaniu 

takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki 

zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w szkole/przedszkolu. 

Zalecenia dla szkół ze stref żółtej i czerwonej  

Dyrektor szkoły z terenu objętego strefą żółtą, czerwoną organizuje pracę szkoły z uwzględnieniem 

wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek od 1 września 2020 r., w zakresie - higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  

i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u 

pracowników szkoły.  

Zalecane działania: 

➢ ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut); 

➢ ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę); 

➢ ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych; 

➢ wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub 
stosowanie przez nich osłony ust i nosa (np. korytarze, szatnia); 

➢ wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych  
- jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze 
sprzętu, urządzeń, maszyn;  

➢ wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach 
wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (np. pokój nauczycielski, korytarz); 

➢ wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie 
zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali); 

➢ ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo 
przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej); 



PROCEDURA BHP 
 

12 
 

➢ mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w 
przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien 
skorzystać z teleporady medycznej; 

➢ w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy 
obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

➢ jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców 
ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z 
teleporady medycznej, 

➢ jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy 
powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły; 

➢ wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 

➢ zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni 
terenu szkoły; 

➢ w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o 
możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i 
zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 
 

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą procedurą i 
regulaminami w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz do bezwzględnego 

przestrzegania zasad w niej zawartych.  
Należy monitorować i egzekwować przestrzegania zasad niniejszej procedury przez 

uczniów/dzieci i inne osoby przebywające na terenie szkoły/przedszkola. 

 

Wszystkie wnioski, pytania i uwagi należy zgłaszać specjaliście BHP: 

Marcin Misztal tel.: 691-707-120 bhp@onet.pl 
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ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

www.gov.pl/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020 

 

2. PLAKATY INFORMACYJNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020
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LISTA PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z PROCEDURĄ 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z PROCEDURĄBEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W CELU  
ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ  CHOROBY COVID-19I ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-

2”.Znam zasady i środki ochrony przed zagrożeniem. Zobowiązuję się do przestrzegania procedury. Jestem świadomy, że 
niestosowanie się do w/w procedury powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnienia zakażenia koronawirusem. 

Imię i nazwisko pracownika Data zapoznania                          Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


