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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA COVID – 19  

PRZEZ DZIECI I OSOBY PRZEBYWAJĄCE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ  

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. 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.); 

2. Ustawa z dnia 14  marca 1985 r.  o  Państwowej  Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019 r. 

poz. 59); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 374); 

4. 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.); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu  

oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19; 

6. Wytyczne MEN, GIS i MZ. 

 

CEL PROCEDURY: 

1. Ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi na COVID – 19 oraz 

postępowania w szkole w taki sposób, aby dzieci zdrowe oraz personel nie były narażone na 

niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego oraz ustalenie działań, które 

zminimalizują to ryzyko. 

 

PRZEDMIOT PROCEDURY: 

1. Określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym na COVID-19, 

2. Określenie objawów zakażenia wirusem COVID – 19. 

 

ZAKRES PROCEDURY: 

1. Dotyczy wszystkich pracowników Szkoły, uczniów,  a także rodziców/prawnych 

opiekunów dzieci. 
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OBJAWY CHOROBY COVID – 19: 

1. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub 

ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od 

zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak zespół oddechowy Bliskiego 

Wschodu (MERS)  i  zespół  ciężkiej   ostrej   niewydolności   oddechowej   (SARS). 

Ostatnio odkryty koronawirus powoduje chorobę koronawirusa COVID-19, 

2. Najczęstsze    objawy   COVID-19   to   gorączka,   suchy   kaszel  i zmęczenie. Niektórzy 

pacjenci mogą odczuwać bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból  gardła lub biegunkę. 

Objawy te  są zwykle  łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zarażają się, ale 

mają bardzo łagodne objawy. Większość osób (około 80%) dochodzi do siebie po chorobie 

bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób, które zachorują   na   COVID-19,   

poważnie    choruje    i   ma   trudności    z oddychaniem. Starsi ludzie i osoby                                  

z podstawowymi problemami medycznymi,  takimi jak: wysokie  ciśnienie  krwi,  problemy 

z  sercem  i płucami, cukrzyca lub rak,  są  bardziej  narażone  na  ciężką chorobę. Jednak 

każdy może zarazić się COVID-19 i  poważnie  zachorować. Nawet osoby z bardzo 

łagodnymi objawami COVID-19 mogą przenosić wirusa. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus,          

a także obowiązujących przepisów prawa. 

2. Na terenie Szkoły mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze   

pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 

3. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele Szkoły 

wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje  działania  

odnotowują w dzienniku zajęć szkoły. 

4. Zabrania się organizowania  wyjść i  wycieczek  poza teren szkoły do odwołania. 

5. Dyrektor  Szkoły wywiesza w widocznym miejscu w Szkole instrukcję dotyczącą mycia 

rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej, 

6. Dyrektor Szkoły nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania 

mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób. Zgłoszenia dokonuje lekarz 

rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu 

zakażenia lub choroby zakaźnej. Zobowiązany jest on do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
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godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub 

zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego. 

7. Dyrektor Szkoły ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz 

sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu   

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

8. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala                           

z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko 

epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia 

dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. 

9. Dyrektor Szkoły na tablicy ogłoszeń informuje rodziców, że w przypadku 

nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły należy im się zasiłek opiekuńczy. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, 

zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po 

zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych 

pracowników szkoły. 

 

WYSTĘPOWANIE ZACHOROWANIA NA COVID – 19 U PRACOWNIKA/OSOBY 

PRZEBYWAJĄCEJ NA TERENIE PLACÓWKI 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany 

jest natychmiast powiadomić Dyrektora placówki. 

2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien  

przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

3. 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, 

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

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
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5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

DZIAŁANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA U DZIECKA 

OBJAWÓW CHOROBY ZAKAŹNEJ COVID – 19 

1. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego  do  szkoły uczęszczają 

dzieci zdrowe.  

2. Nauczyciele Szkoły w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie 

informują Dyrektora Szkoły i rodziców dziecka. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane 

od reszty dzieci. 

3. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki 

ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). 

4. Opiekę nad obserwowanym dzieckiem przejmuje wytypowany przez Dyrektora Szkoły  

pracownik szkoły, lub Dyrektor z jednoczesnym uwzględnieniem zapewnienia 

pracownikowi odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

5. Opiekun dziecka na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 min sprawdza 

temperaturę dziecka oraz odnotowuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka na karcie 

informacyjnej (Załącznik nr 1). 

6. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko ze Szkoły, aby 

nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w Szkole. 

7. W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego 

rodzica/prawnego opiekuna Dyrektor Szkoły wzywa odpowiednio kartkę i przekazuje 

ratownikom informacje na temat stanu zdrowia dziecka wraz z kartą informacyjną. 

8. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID- 19 lub jej podejrzenia 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora 

placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby                             

i podjęcia odpowiednich działań. 

9. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie 

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 
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DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych  

i edukacyjnych – Załącznik nr 2 – Organizacja opieki w placówce. 

2. Usunięcie z sal  wszystkich przedmiotów, zabawek, sprzętów, które są trudne do 

zdezynfekowania. 

3. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na 

zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, 

immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka. 

4. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Należy wietrzyć salę 

minimum raz na godzinę (jeśli warunki pogodowe na to pozwalają). 

5. Edukacja dzieci w zakresie: 

• prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, 

spuszczanie wody); 

• mycia rąk po skorzystaniu z toalety; 

• mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach; 

• prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu (kaszlenie i kichanie w łokieć lub 

chusteczkę), wycierania nosa w jednorazową chusteczkę i natychmiastowe wyrzucanie jej; 

• zachęcanie dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą  

i ograniczenia kontaktu fizycznego. 

6. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja Szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły. 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze. 

3. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Dyrektora, a w następnej 

kolejności do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA INFORMACYJNA 

o stanie zdrowia dziecka w związku z zauważeniem niepokojących objawów 

chorobowych 

 

Imię i nazwisko dziecka  

Godzina zauważenia objawów  

Jakie wystąpiły objawy  

Godzina poinformowania 

rodziców/prawnych opiekunów 

 

Kto został poinformowany?  

Godzina odbioru dziecka  

Podpis osoby informującej  

 

Pomiary temperatury: 

Godzina Wysokość temperatury 
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Inne zaobserwowane u dziecka objawy: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                        …………………………….. 

                                                                                        ( podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik  2 

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Wytyczne przeciw epidemiczne  Głównego Inspektora Sanitarnego MZ , MEN dla 

szkół podstawowych. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Jedna grupa uczniów będzie przebywała w wyznaczonej i stałej sali. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci  - nie więcej niż o 2. 

3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m² na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący minimum 1, 5m. 

5. W miarę możliwości do 1 grupy będzie przydzielony stały nauczyciel bądź 

nauczyciele. 

6. W sali odległość między ławkami dla uczniów wynosić powinna min.1,5m. 

7. Do placówki może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów sugerujących 

na chorobę, 

8. Do szkoły mogą przyprowadzać dziecko tylko zdrowi rodzice/ opiekunowie bez 

objawów wskazujących na chorobę. 

 

DZIAŁANIA SPOCZYWAJĄCE NA NAUCZYCIELU DOTYCZACE OPIEKI NAD 

DZIEĆMI 

 

Zobowiązuję nauczycieli do: 

1. zapoznania uczniów  z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce oraz 

wyjaśnienia, dlaczego zostały one wprowadzone (adekwatnie do wieku i możliwości 

rozwojowych dzieci). Zobowiązuję nauczycieli do dokonania wpisu w dzienniku 

odnośnie zapoznania dzieci z w/ w zasadami; 
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2. zwracania uwagi, aby dziecko regularnie myło ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Warto 

przypomnieć dzieciom schemat właściwego mycia i osuszania rąk; 

3. usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować; 

4. wietrzenia sali, w której organizowane są zajęcia dla dzieci (co najmniej raz na 

godzinę, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają); 

5. nie organizowania wyjść poza teren placówki, wycieczek i spacerów tematycznych;  

6. zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu  

(minimum 2 m.), między rodzicami oraz unikania kontaktu z personelem 

pomocniczym i obsługi; 

7. informowania Dyrektora w przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub jego 

rodziców w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji lub wirusa oraz 

wdrożenia postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem u dzieci 

COVID – 19; 

8. informowania Dyrektora placówki o nieprzestrzeganiu podstawowych zasad 

zabezpieczających pracowników i dzieci przez rodziców lub inne osoby 

współpracujące; 

9. koordynowania procesu dezynfekcji w sali w porozumieniu z Dyrektorem placówki  

i personelem porządkowym; 

10. niezwłocznego informowania dyrektora o zapotrzebowaniu na środki ochrony 

osobistej i zapewniających utrzymanie reżimu sanitarnego. 

 

DZIAŁANIA SPOCZYWAJĄCE NA NAUCZYCIELU  DOTYCZĄCE 

ZACHOWANIA  OSTROŻNOŚCI  I  REŻIMU SANITARNEGO 

 

Nauczycielu: 

1. zachowaj bezpieczny odstęp pomiędzy pracownikami i rodzicami (minimum 2 m.), 

jeśli to możliwe staraj się ograniczać bliski kontakt z dzieckiem; 

2. pamiętaj o zachowaniu środków ostrożności: w drodze i podczas powrotu z placówki 

korzystaj z maseczki, przed wejściem do placówki zdezynfekuj ręce, podczas pobytu  

w placówce często myj ręce, zachęcaj do tej czynności dzieci; 

3. staraj się nie dotykać własnej twarzy oraz buzi dzieci (jeśli to możliwe). Pamiętaj  

o zachowaniu środków ostrożności podczas bliskiego kontaktu z dzieckiem (myj ręce, 

zakładaj rękawiczki, maseczkę a w razie konieczności fartuch ochronny).                           
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Uczulaj dzieci na unikanie bliskiego kontaktu z rówieśnikami, reaguj w czasie, gdy 

dziecko manipuluje zabawkami, przedmiotami w obrębie jamy ustnej (gdy zauważysz 

taką czynności odizoluj zabawkę, zabezpiecz ją do dezynfekcji lub czyszczenia                        

z użyciem detergentu); 

4. dbaj o przestrzeganie podstawowych środków ostrożności pomiędzy rodzicami  

a personelem przedszkola i dziećmi (maseczki, rękawiczki, odpowiedni dystans 

społeczny); 

5. zwracaj uwagę na czystość i dezynfekcję części wspólnych w sali (w razie 

konieczności dodatkowej dezynfekcji bądź czynności z użyciem detergentu,  

poinformuj bezzwłocznie Dyrektora placówki, bądź personel porządkowy). Pamiętaj, 

że po każdej dezynfekcji powierzchni płaskich, dużych należy przewietrzyć salę, by 

ograniczyć wdychanie detergentu przez dzieci i personel lub pozostawić uchylone 

okno. Dbaj o cyrkulację świeżego powietrza w Sali. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  

I  POWIERZCHNI  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce, założyć rękawiczki ochronne 

i mieć właściwie założoną maseczkę i przestrzegać podstawowych zasad zachowania 

dystansu społecznego. 

2. Dzieci do placówki powinny być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby 

zdrowe (w razie zastrzeżeń co do stanu zdrowia rodziców/opiekunów prawnych 

należy bezzwłocznie poinformować Dyrektora placówki). 

3. Dzieci będą odbierane od rodziców lub do nich przyprowadzane przez osobę 

wyznaczoną do w/w czynności. 

4. Dzieci po przybyciu do placówki powinny umyć ręce z użyciem  ciepłej wody i mydła 

pod kontrolą nauczyciela, warto pamiętać o tej czynności również przed opuszczeniem 

przez dziecko sali szkolnej. 

5. Dzieci posiadają 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. 

6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 
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ZADANIA SPOCZYWAJĄCE NA PERSONELU PORZĄDKOWYM 

 

1. Monitorowanie  codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem  

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

włączników, klamek, barierek, poręczy. 

2. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

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

niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń, w którym na dużych powierzchniach 

stosowany był środek do dezynfekcji, by nie narażać dzieci na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

3. W toalecie należy na bieżąco uzupełniać mydło, papier toaletowy, aby w sposób 

ciągły zapewnić dostęp do podstawowych środków higienicznych. 

4. Należy systematycznie uzupełniać środek do dezynfekcji rąk, a sam pojemnik 

dezynfekować. 

  

 

Dyrektor Szkoły 

mgr Barbara Marszalek-Szurek 

 

 

 

 

 


