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Podstawa prawna: 
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. 

poz.1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. 2020 poz. 410 , Dz. U. 2020, poz. 1110 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Organizacja nauki i opieki w szkole: 

 

1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące 

spożywania posiłków poniżej). 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/opiekunowie. 

3. W salach znajdują się tylko te pomoce dydaktyczne i zabawki, które są własnością szkoły  

i mogą być skutecznie dezynfekowane.  

4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie 

czyścić lub dezynfekować, wszelkie inne zabawki podlegają dezynfekcji min. 1 raz 

dziennie. Wszystkie zabawki i przedmioty w sali będą codziennie dezynfekowane. 

Zabawki użyte przez jedno dziecko będą dezynfekowane przed użyciem przez inne 

dziecko. Wychowawca wyznaczy miejsce do składowania zabawek przed ich ponownym 

użyciem.  

5. Zabawki, klocki użyte przez dziecko, odkłada ono do pudła znajdującego się przy 

drzwiach sali, po wypełnieniu – pracownik obsługi odbiera przedmioty do dezynfekcji. 

6. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek.  

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

także w czasie zajęć. 

8. Należy zapewnić taką organizację pracy, która ograniczy stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

9. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5m. 

10. Personel pomocniczy oraz kuchenny powinien ograniczyć kontaktowanie się z dziećmi 

oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5m. 

12. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi  do przestrzeni wspólnej szkoły. 

13. Dziecko zostaje odebrane/oddane rodzicowi/prawnemu opiekunowi w wyznaczonym do 

tego miejscu – zgodnie z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie epidemii 

Covid-19. 

14. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

15. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe, tylko  

1 rodzic/opiekun. W szkole ani dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa z 

wyłączeniem pomieszczeń szatni. Decyzje w tym przypadku podejmuje pracownik. W 

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

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

pomoc w ubieraniu się dziecka, itp. ma obowiązek nałożyć maseczkę, a w razie potrzeby 

rękawiczki i fartuch. 



16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić 

dyrektora szkoły poprzez kontakt telefoniczny. 

17. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,  

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

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Rodzice/opiekunowie wchodzący do 

budynku (wyłącznie za zgodą pracownika) zobowiązani są  dezynfekować dłonie przy 

wejściu oraz zakryć usta i nos – o obowiązku dezynfekcji rąk (lub rąk z rękawiczkami) 

oraz nałożenia maseczki będą informowały znaki umieszczone przed wejściem na teren 

szkoły. 

18. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontakt 

telefoniczny, e-mail. Szkoła zwraca się do rodziców o zaktualizowanie numerów 

telefonów oraz wszelkich danych kontaktowych. 

19. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Przed wejściem do budynku szkoły każdemu 

pracownikowi, dziecku oraz innym osobom może zostać zmierzona temperatura 

bezdotykowym termometrem przez upoważnionego pracownika. 

20. Szkoła pozyskuje zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka. 

21. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane   

w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w specjalne środki ochrony osobistej  

z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły oraz stosowne 

służby i organy. Na zajęcia nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami 

chorobowymi wskazującymi na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. 

22. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie należącym do szkoły, 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. W przypadku 

odpowiednich warunków atmosferycznych dzieci/ uczniowie będą korzystały z obiektów 

sportowych szkoły. 

23. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany, część zabawek zostanie zabezpieczona przed używaniem. 

24. Na placu zabaw, wyodrębnionym miejscu ćwiczeń może przebywać jednocześnie tylko 

jedna grupa, przy czym nauczyciele zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup podczas 

wychodzenia lub powrotu do budynku ograniczały kontaktowanie się ze sobą (następna 

grupa wychodzi, gdy poprzednia jest już w swojej sali lub poruszają się nie krzyżującymi 

ze sobą drogami). 

25. Urządzenia znajdujące się na terenie obiektu sportowego, placu zabaw i na zakończenie 

każdego dnia pracy są dezynfekowane. 

26. Plac zabaw, obiekt sportowy jest dostępny tylko dla dzieci/ uczniów i upoważnionych 

osób. 
 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

 

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do 

rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby, 

wchodzące do szkoły. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

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

po skorzystaniu z toalety. 

3. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 



dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Wszystkie 

pomieszczenia wraz z wyposażeniem będą dezynfekowane po zakończeniu pracy, 

natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty stołów i poręcze krzeseł oraz klamki w ciągu 

dnia oraz w razie zajścia takiej potrzeby. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni  

w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta  

i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. 

przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

6. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami 

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

7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

 

III. Spożywanie posiłków w jadalni szkolnej. 

 

1. Obiady przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny  

z zachowaniem wszelkich procedur HACCP. 

2. Obiady dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni mieli ograniczony 

kontakt z dziećmi, opiekunami, nauczycielami. 

3. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach, a po posiłku stoliki są myte i dezynfekowane. 

4. Posiłki dzieciom podają opiekunowie lub upoważnieniu pracownicy kuchni. 

5. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych 

dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna.  

6. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, 

czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku. Wielorazowe naczynia i 

sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C 

lub je wyparzać. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ ucznia. 

 

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

objawy chorobowe.  

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

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

3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela wychowawcy lub innego 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, który uprzednio pobrał z pomieszczenia 

portierni. 

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje o tym dyrektora lub 

osobę go zastępującą. 

5. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ opiekunem prawnym 

dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły informując o powodach. 



6. W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie stawiają się do szkoły na wezwanie po 

odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie 

Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

7. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych 

dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

8. 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, wszystkich 

powierzchni dotykowych). 

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko ze szkoły przy drzwiach wejściowych  

do budynku. 

10. Wychowawca sporządza listę dzieci i pracowników z którymi dziecko z objawami 

chorobowymi miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu i przy wejściu do 

szkoły) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią 

wydawane. 

12. Dyrektor informuje organ prowadzący i nadzorujący 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. 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika  lub 

innej osoby dorosłej. 

 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją 

pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny 

dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

2. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

(numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu i przy wejściu do szkoły) i wprowadza  

do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

3. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-

19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 

włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

4. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

5. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w 

placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i nadzorujący i kontaktuje 

się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 

instrukcji do dalszego postępowania. 

6. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 



7. 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 zapewnienia bezpieczeństwa w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 

w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

obowiązują w szkole od dnia 01.09.2020 r. do czasu ich odwołania. 

2. Do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie prawni, dzieci/uczniowie. 


