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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19   

NA TERENIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI  

W WIĘCŁAWICACH STARYCH  

  

I. PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

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

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

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w 

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

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

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493),  

6. Rozporządzenia MEN z dnia 15 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 

567),  

7. Rekomendacje GIS, MZ, MEN  

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:  

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk,  zapewnia również przy 

wejściu szkoły i szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.  

Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania 

i ściągania rękawiczek i maski.    

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach, 

informacje udostępnia na stronie szkoły: www.zswieclawice.edupage.org    

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet pielęgniarki) 

wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki. Jeśli 

dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, 

trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek 

stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. VI.  

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję pomocy dydaktycznych oraz wykorzystywanych do zajęć 

przyborów sportowych.  

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać 

lub dezynfekować.  

http://www.zswieclawice.edupage.org/
http://www.zswieclawice.edupage.org/
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8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury 

ucznia/pracownika.  

9. Dyrektor zapewnia zamykane pojemniki (np: kosze na śmieci z pokrywą) na zużyte środki 

ochrony indywidualnej.  

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:  

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:  

  

• Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub dezynfekuje odpowiednim środkiem, 

nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

• Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.  

• Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych pomieszczeń 

służących do wykonywania swoich obowiązków.  

• Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty 

do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie myje wodą z 

detergentem oraz dezynfekuje odpowiednim środkiem.  

• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 

starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.  

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora szkoły.   

• Pracownicy obsługi regularnie dezynfekują często używane powierzchnie użytkowe i 

wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:  

o regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,  

o dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i 

myszek, włączników świateł.  

 W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć.  

  

2. Obowiązki nauczycieli:  

  

• Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia rewalidacyjne, 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia dydaktyczne, konsultacje z uczniami.   

• Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. Informuje 

dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, 

jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazuje wskazówki Głównego 

Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.  
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• Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu lub przy jednej 

zabawce.  

• Nauczyciele i pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 metra.  

• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub odkaża środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  

• Nauczyciel wietrzy sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

• Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu szkolnym lub na ogrodzonym dziedzińcu 

szkolnym pod nadzorem nauczyciela.  

• Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza ucznia, grupę uczniów do świetlicy lub 

do portierni dbając o zachowanie dystansu społecznego pomiędzy uczniami.  

• Nauczyciel podczas organizacji zajęć ogranicza aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami.  

• Nauczyciel przedstawia uczniom regulamin klasopracowni i egzekwuje jego przestrzeganie. .  

   

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:  

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. 

Królowej Jadwigi  

w Więcławicach Starych dostępnymi na stronie szkoły: www.zswieclawice.edupage.org   

2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, 

jeśli wcześniej dziecko chorowało.  

3. W czasie pobytu w szkole dzieci noszą maseczki w przestrzeniach wspólnych : korytarze, 

szatnie. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w odpowiednią  

ilość maseczek zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem 

dziecka.  

4. Przestrzegają zakazu przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez 

dziecko do szkoły.  

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

6. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed 

wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły. W przypadku kiedy drzwi portierni są 

http://www.zswieclawice.edupage.org/
http://www.zswieclawice.edupage.org/
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zamknięte wejście dziecka do szkoły/odbiór dziecka sygnalizuje dzwoniąc pod numer 

telefonu umieszczony na drzwiach  Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i 

odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w 

odniesieniu do pracowników szkoły  oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co 

najmniej 1, 5 metra oraz do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych.  

7. Należy unikać przyprowadzania/odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.  

8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 

odbierania telefonów od dyrektora.  

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:  

1.  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

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

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia 

do szkoły.  

4. Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się w godzinach : 7.00- 17.00. 

5. Oddziały przedszkolne pracują w godzinach :7:17.00 

Oddziały klasowe  

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

Organizacja przestrzeni klasowej  

1. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

3. Minimum co godzinę sala będzie wietrzona.  

Zajęcia w sali gimnastycznej  

1. W sali gimnastycznej na zajęciach sportowych  mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po 

każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub 

zdezynfekowane.  

Boisko szkolne  

1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.   
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2. 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.   

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

dystans.  

Świetlica szkolna  

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów.  

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w razie potrzeby mogą zostać 

wykorzystane inne sale dydaktyczne.   

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.   

4. Zajęcia świetlicowe mogą być realizowane w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym. 

Nauczyciel podczas organizacji zajęć ogranicza aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami.  

5. Zabawki, gry, przybory sportowe, z których korzysta dziecko, po zakończonej zabawie będą 

odkładane do specjalnego kosza na zabawki przeznaczone do dezynfekcji.  

6. Dziecko korzysta z własnych przyborów do pisania, kolorowania.  

7. W przypadku zmiany osób, które będą odbierać dzieci ze świetlicy szkolnej, Rodzice/prawni 

opiekunowie powinni  uzupełnić stosowne upoważnienia.  

Szatnia  

1. W szkole wykorzystywane będą 3 wejścia:   

a. dla uczniów klas 1-3 i 4-6 główne wejście przez portiernie,   

b. dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wejście od strony parkingu i 

korzystanie z szatni dla oddziałów przedszkolnych,   

c. wejście przez szatnię dla uczniów klas 7 i 8.  

2. Przed wejściem do szkoły należy skontaktować się z pracownikiem obsługi, którego numer 

podany będzie na drzwiach wejściowych.  

3. W przypadku gromadzenia się kilku osób przed wejściem do szkoły należy zachować dystans 

społeczny.  

4. Przy wejściu do boksów szatni szkolnej uczniowie powinni zachować dystans społeczny min.  

1,5 m. Obowiązuje zasada, że w boksie danej klasy znajduje się jedna osoba.  

  

Pomiar temperatury  

.  
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1. W przypadku, gdy temperatura ciała dziecka przekroczy 37, 50C podczas jego pobytu w 

placówce, dziecko zostanie umieszczone w gabinecie pielęgniarki– miejscu odosobnienia do 

czasu odebrania go ze szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych.  

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM  

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19  

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby  COVID-

19 (duszności, kaszel, gorączkę, biegunkę) zostaje bezzwłocznie skierowane przez 

pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki do 

wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki).  

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości.  

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia 

rodziców o zaistniałej sytuacji.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni, po otrzymaniu informacji telefonicznej, mają obowiązek 

odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż 60 minut od otrzymania 

telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się w 

rodzicami/opiekunami prawnymi/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, pracownik 

szkoły zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.  

 

   NR 999 LUB 
112  

   

Numery stacjonarne Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 

Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:05  

12 684 40 33  

12 684 40 32  

12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133 

w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we 

wszystkie dni wolne od pracy  

12 684 40 32  

 12 684 40 33  

6. Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców 

pozostałych dzieci. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko jest natychmiastowo 

dezynfekowane.  

7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.  

8. Notatka zawiera następujące informacje:  

a) datę  

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej  
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c) godzinę powiadomienia rodziców  

d) opis przebiegu działań.  

9. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.  

10. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący.  

11. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):  

• Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – 

gabinetu pedagoga.  

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID – 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy 

i odizolować go od pozostałych pracowników i młodzież, powiadomić Stacje Sanitarno – 

Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.) 

oraz powierzchnie płaskie  

VII .ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA  

Uczniowie, mogą skorzystać z żywienia przy zachowaniu reżimu sanitarnego.   

VIII. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI  

1. Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki 

dezynfekujące znajdują się przed wejściem głównym do szkoły.   

2. Rodzice/opiekunowie/osoby nie wchodzą na teren szkoły. Tylko    w uzasadnionych 

przypadkach i za zgodą Dyrektora Szkoły lub zastępcy dyrektora osoba postronna może 

wejść, po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem  i ustami maseczką ochronną.   

3. Dyrektor, zastępca dyrektora lub osoba upoważniona monitorować będą codziennie prace 

porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, włączników 

światła itp.) i powierzchni płaskich, w tym blatów w kuchni i jadalni, zabawek i sprzętów 

używanych w salach.  

4. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na 

opakowaniach środków dezynfekujących.  

5. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.  

6. W toaletach wywieszone są plakaty i piktogramy z instrukcjami prawidłowego mycia rąk, a 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje.  
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IX. PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII W ZWIĄZKU 

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19  

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas 

dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID – 19.  

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły 

podczas dezynfekcji sal i łazienek.   

Pracownicy  Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych  zobowiązani 

są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia wirusem SARS- 

COV-2. Szczególnie dotyczą pracownika sprzątającego, ale i pozostałych pracowników, którzy w 

trakcie wykonywania swojej pracy, również dydaktycznej i opiekuńczej, z różnych przyczyn, muszą 

dokonać dezynfekcji.  

  

Dezynfekcja pomieszczeń:  

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku.  

2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po 

wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni 

w szkole.  

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic.  

4. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i łazienkę dziecięcą oraz dla personelu co 

najmniej dwa razy dziennie, w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne inne 

osoby. 5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie 

płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki, co 

najmniej dwa razy dziennie, tj. po przyprowadzeniu uczniów do szkoły oraz po opuszczeniu 

placówki przez uczniów.  

6. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach i 

pomieszczeniu do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci.  

7. Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym 

użyciu przez dziecko (chyba, że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko używa 

innej/innego).  

8. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Dopuszcza się 

wykorzystywanie do w/w czynności związanych z dezynfekcją parownicy. Korzystając z niej 
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należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się w instrukcji oraz przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa.  

9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

sprzętu tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek  

1. Podczas mycia pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek  w pierwszej kolejności należy 

uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami 

czyszczącymi lub wyszorować jego powierzchnię specjalnym preparatem (np. szarym 

mydłem lub mydłem w płynie) i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, 

a także wiele bakterii. Podczas mycia należy zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak 

zagłębienia i chropowate powierzchnie.  

2. Przedmioty należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić do wyschnięcia a 

następnie dokładnie spłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek i 

przedmiotów pluszowych, dlatego zostają one wyłączone z użytkowania szkoły.  

3. Należy przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wpisanych na używanych preparatach 

– te czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej 

ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie 

środka dezynfekującego.   

4. Należy dezynfekować również ławki znajdujące się na zewnątrz.   

X. PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, 

NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII  

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna 

komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia 

zdrowia. Najszybsza formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub 

dyrektorem w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2 jest kontakt telefoniczny, a jeśli jest 

niemożliwy, to poczta elektroniczna. 

  1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów 

telefonów, adresów mailowych, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować w sytuacji 

koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka.  

2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do szybkiej 

komunikacji z nimi w razie potrzeby.  

3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący do szybkiej 

komunikacji.  

4. Nauczyciele udostępniają Dyrektor Szkoły dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej 

komunikacji w formie zestawienia.  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.  

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.  

Strona  


