
ZAŁĄCZNIK NR 3 Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania 

oddziałów klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego  

we Wrocławiu podczas epidemii koronawirusa. 
Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy wynosi maksymalnie  

12 dzieci.  

Do szkoły będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. 

Nie wolno posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  

lub w izolacji.  

Zgłoszenie dziecka do szkoły następuje poprzez wypełnienie i odesłanie własnoręcznie podpisanego 

przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia na adres sekretariatu szkoły e- mail: aklim@sp118.pl 

(najpóźniej do czwartku 21 maja do godziny 14.00). 

Przy wejściu do szkoły umieszcza się dozownik z płynem do dezynfekcji oraz instrukcję prawidłowego 

mycia rąk. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane  

do bezwzględnego korzystania z niego. 

Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” poza którą, na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie 

pracownicy szkoły tą strefą jest przedsionek wejścia głównego na teren placówki. 

Rodzice/ opiekunowie prawni nie wchodzą z dziećmi na teren szkoły, wszystkie sprawy załatwiane są 

drogą mailowa lub telefonicznie . 

 PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI PRZEZ RODZICÓW: 

Do szkoły  przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.  

 Do przyprowadzania i odbioru dziecka uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Nie mogą 

to być dziadkowie dziecka inni opiekunowie. 

Dzieci przyprowadzane są do szkoły  w godzinach 7.00 – 8.00. Po tym czasie dzieci nie będą 

przyjmowane do placówki. 

Dziecko wraz z rodzicem wchodzi na dziedziniec szkoły i kieruje się do miejsca pomiaru temperatury.  

Rodzic oczekuje na wejście ze swym dzieckiem w bezpiecznej odległości, zachowując dystans do 

pozostałych osób. Miejsca oczekiwania są oznakowane. 

W obecności rodzica dziecku mierzona jest temperatura ciała. W razie stwierdzenia temperatury 

37ºC i wyższej dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły. 

Dziecko oddaje rodzicowi maseczkę i z wyznaczonym pracownikiem wchodzi do budynku szkoły, 

przed wejściem dezynfekuje ręce. 

Chcąc odebrać dziecko ze szkoły , rodzic na 15 minut przed przyjściem informuje szkołę telefonicznie   

tel: 71 7986840 z wewn. 100  

Po poinformowaniu o przybyciu  (okno przy portierni) , rodzic  czeka na dziecko przed wejściem do  

szkoły. 

Dziecko  przebiera się  w wyznaczonym miejscu, zachowując bezpieczny dystans  

do innych osób. 

Obuwie zmienne dziecka , kurtka przechowywane sa w pomieszczeniu wyznaczonym  

na szatnię.  

        ORGANIZACJA OPIEKI  

Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie – nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. 

W grupie może przebywać do 12 dzieci. 

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali wynosi nie mniej niż 4 m² na 
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jedno dziecko i każdego opiekuna. 

Z sali,  w której przebywają dzieci zostają usunięte przedmioty i  sprzęty, których nie można 

dezynfekować lub uprać - dywany, pluszowe zabawki, gry planszowe, puzzle, lalki z włosami, książki,  

małe klocki. 

Nie można zapewnić dzieciom swobodnego poruszania się po sali. Dzieci muszą spędzać czas w 

odpowiednich odległościach od siebie. 

Dziecko nie może zabierać ze sobą do szkoły  niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Przynosi w 

pierwszym dniu dwa czyste zeszyty (w linię i w kratkę) oraz drugie śniadanie zapakowane w worek 

papierowy lub foliowy oraz wodę w plastikowej butelce. 

Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę. 

Poszczególne grupy dzieci nie mogą spotykać się ze sobą w trakcie pobytu w budynku  

i na świeżym powietrzu. 

Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do przestrzegania dystansu 

społecznego pomiędzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszącego co najmniej 1,5 metra. 

Pracownicy niepedagogiczni, nie przydzieleni do pracy z dziećmi, nie mogą kontaktować się z dziećmi 

oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci  są zobowiązani do zachowywania dystansu 

społecznego w odniesieniu do pracowników  jaki i innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 

2 metry. 

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej  – klatki schodowej prowadzącej 

do szkoły .  

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną: katar, kaszel, duszności, temperatura ciała od 37ºC, ból gardła. 

Dzieci do szkoły  przyprowadzane i odprowadzane są wyłącznie przez osoby zdrowe. 

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

przyprowadzać dziecka do szkoły. 

Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum  

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

dezynfekcja rąk). 

Komunikacja z rodzicami będzie odbywała się  tylko i wyłącznie telefonicznie  

lub mailowo. 

Rodzice są zobligowani do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. Temperatura 

będzie mierzona przy wejściu do szkoły przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora placówki i w 

czasie pobytu dziecka w szkole przez nauczyciela.  

Jeżeli temperatura dziecka będzie wynosiła 37ºC i więcej dziecko nie będzie przyjęte do szkoły. 

Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy typu kaszel, duszności, katar, temperatura, 

ból gardła, będzie odizolowane w odrębnym  pomieszczeniu. Opiekun dziecka w trybie 

natychmiastowym zobowiązany jest powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły. Rodzic,  obowiązana jest w trybie pilnym odebrać dziecko ze szkoły . 

Dzieci będą  korzystały z   pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły , przy zachowaniu możliwe 

maksymalnej odległości. Na terenie placu zabaw  może przebywać tylko jedna grupa dzieci wraz z 

opiekunami. 

Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu  

lub dezynfekowany przez osobę do tego wyznaczoną. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, będzie 

zabezpieczony  przed użytkowaniem. Ze sprzętu mogą korzystać tylko i wyłącznie poszczególne grupy 



(rotacyjnie) podczas pobytu w szkole. 

Nie będą organizowane  wyjścia poza teren szkoły. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI. 

 

Przy wejściu do budynku szkoły  obowiązuje dezynfekcja  rąk przez osoby dorosłe oraz dzieci. 

Przy wejściu do szkoły  pracownik wyznaczony przez dyrektora dokonuje pomiaru temperatury ciała 

dziecka oraz pilnuje przestrzegania zasad sanitarnych przez osoby wchodzące: dezynfekcja dłoni oraz 

zakrywanie ust i nosa. 

Na terenie placówki należy przestrzegać wszystkich wymogów sanitarnych. Wszyscy pracownicy 

zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, zgodnie  

z instrukcją. Opiekunowie muszą dopilnować, aby regularnie czyniły to dzieci, szczególnie po wejściu 

do szkoły, przed jedzeniem, przed zabawą zabawkami, po powrocie  

z podwórka, po skorzystaniu z toalety, itd. 

Prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych (karty monitorowania)  

przez osoby odpowiedzialne za utrzymywanie czystości w danych pomieszczeniach, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

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

klawiatury, wyłączników światła. 

Dezynfekcja prowadzona jest zgodnie z zaleceniami producenta środków dezynfekujących, z 

zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa użytkowania środków. 

Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony 

osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim 

rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenie zabiegów higienicznych u dziecka 

adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

W każdym pomieszczeniu sanitarno - higienicznym zawieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje ich używania.  

 

ORGANIZACJA ŻYWIENIA  

Podczas organizacji żywienia wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego dzieci i pracowników.  

Dzieci maja dostęp do wody pitnej tylko pod kontrolą opiekuna - woda z dystrybutorów  

z użyciem jednorazowych kubeczków. 

Dzieci spożywają posiłek w wyznaczonej sali, przy jednym stoliku posiłek spożywa  

do 3 dzieci. 

Przed podaniem posiłku stolik musi zostać zdezynfekowany. 

Przed posiłkiem dzieci myją ręce, zgodnie z instrukcją, pod nadzorem nauczyciela,  

z zachowaniem wymaganego dystansu do innych dzieci. 

Osoba wydająca posiłek dziecku zobowiązana jest umyć ręce, zgodnie z instrukcją. Ubrana jest w 

fartuch ochronny, maseczkę zakrywającą nos i usta, przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, czepek. 

Posiłek podawany jest dziecku przy zachowaniu należytej odległości do innego dziecka. 

Naczynia wielorazowego użytku oraz sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze min. 60ºC i są wyparzane. 

Pracownicy szczególną uwagę zwracają się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia  

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 



sztućców. 

 

PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia dziecku zaopatrzenia, 

w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i ze szkoły  oraz w trakcie zajęć na 

świeżym powietrzu. 

Korzystanie z  boisk szkolnych może odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.  

Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas 

zabaw na świeżym powietrzu. 

Codziennie należy dezynfekować sprzęt znajdujący się na  boisku szkolnym. 

Jeżeli nie jest to możliwe, korzystanie ze sprzętów jest niedozwolona,   teren  należy 

oznaczyć taśmą. 

W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, 

obręcze, należy systematycznie je dezynfekować. 

Przed wejściem do szkoły dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie skorzystać z płynu do 

dezynfekcji rąk.   

Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie z 

 instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą być pod opieką nauczyciela.  

Wychowawca  jest zobowiązany do zaniechanie organizowania wyjść poza teren szkoły. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU 

Do pracy w szkole  przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych: 

kaszel, duszności, katar, temperatura ciała 37ºC lub wyższa. 

W zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników powyżej 60 roku życia  

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

W razie wystąpienia w/w objawów u pracownika w czasie wykonywania obowiązków służbowych, 

pracownik natychmiast zostaje odsunięty od kontaktu z dziećmi i innymi pracownikami i odosobniony 

w izolatorium.  

Pracownik udaje się do domu transportem własnym i zobowiązany jest do skontaktowania się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia należy zadzwonić  

pod numer 999 lub 112.  

Pracownik zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora o stanie zdrowia oraz zaleceń przekazanych 

mu przez w/w instytucje. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA 

Do szkoły przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych: 

kaszel, duszności, katar, temperatura ciała 37ºC lub wyższa. 

W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka w czasie jego pobytu w szkole, 

zostaje ono natychmiast odizolowane od innych dzieci i pracowników  

i zostaje odosobnione w izolatorium, gdzie przebywa pod nadzorem wyznaczonego przez dyrektora 

pracownika zabezpieczonego w środki ochrony indywidualnej, przy zachowaniu należytego dystansu. 



O zaistniałej sytuacji zostaje bezzwłocznie powiadomiony jeden z rodziców dziecka. 

Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły przy zachowaniu 

procedur odbioru dziecka  i do skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112.  

Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły  o stanie zdrowia dziecka oraz zaleceń 

przekazanych mu przez w/w instytucje. 

W przypadku potwierdzenia zakażenia u dziecka dyrektor postępuje zgodnie  

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ 

oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych, wyznacza się gabinet  nr 9  (wyposażony m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący). 

Ważne numery telefonów: 

Infolinia 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w 

sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu: 

do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii tel. 693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5 

po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579 

osoby dorosłe Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. 

Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób Zakaźnych) tel. 71 39 57 520 

dzieci Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a tel. 71 770 

31 51 

Dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko /pracownik 

jest zdrowy w dniu powrotu do szkoły po przebytej chorobie. 

PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

Celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany podać 

aktualne dane kontaktowe wypełniając oświadczenie .  

Nauczyciel sporządza zbiorczą listę kontaktów z rodzicami w trzech egzemplarzach  

i dołącza jeden do dziennika zajęć grupy. 

Pozostałe dwa egzemplarze listy kontaktów z rodzicami znajdują się w sekretariacie szkoły i w 

gabinecie dyrektora. 

W przypadku manifestowania, przejawiania przez dziecko niepokojących objawów choroby należy je 

odizolować w odrębnym pomieszczeniu, wyznaczonym miejscu  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

Sekretarz szkoły niezwłocznie powiadamia rodzica/opiekuna prawnego  

o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko z placówki. 

 

http://gov.pl/web/koronawirus/
http://gis.gov.pl/

