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Procedury postępowania w czasie 

epidemii COVID-19 

obowiązujące 

w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK św. Dominika Savio                     

w Kłobucku 

 

W szkole mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, u których nie ma 

widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe:  

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły 

- w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni 

miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem 

lub podejrzaną o zakażenie. 

- należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce                               

do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby 

zdrowe) i w wyznaczonych obszarach 

    - każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana                                

jest  zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne oraz 

zakrywać usta i nos 

 

2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły 

https://klobuck.spsk.info.pl/ dostępne są plakaty informacyjne opracowane                         

przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować                            

w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji,                   

z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły 

oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii. 

 

3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust 

i nosa. 

 

4. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły ustalają dla każdego 

oddziału szczegółowe zasady spożywania śniadania - przerwy śniadaniowe, 

zgodnie z harmonogramem odbywają się w salach lekcyjnych z zachowaniem 

wytycznych dotyczących higieny i dezynfekcji. 

https://klobuck.spsk.info.pl/
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Uczniowie przynoszą do szkoły własną wodę w plastikowych bidonach lub 

butelkach.  

 

5. Przerwa obiadowa odbywa się w sali świetlicowej, zgodnie z zasadą, że przy 

jednym stoliku spożywają posiłek osoby z jednej klasy, z zachowaniem 

wytycznych dotyczących higieny i dezynfekcji. 

 

6. Dyrektor placówki zapewnia taką organizację pracy i koordynację,                        

aby utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów. 

- klasy I, V, VII, VIII wchodzą wejściem od strony sali gimnastycznej 

- klasa II i VI wchodzą wejściem głównym 

- klasa III oraz IV wchodzą wejściem bocznym 

 

7. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki. 

- klasy I, V, VII, VIII wchodzą wejściem od strony sali gimnastycznej (szafki 

przy sali lekcyjnej, łazienka dla kl.V,VII,VIII "męska", klasa I korzysta z 

umywalki w sali lekcyjnej) 

- klasa II i VI, IV wchodzą wejściem głównym (szafki przy sali lekcyjnej, 

łazienka "damska") 

- klasa III wchodzi wejściem bocznym (szatnia boczna, umywalka w sali) 

 

Uczniowie po przebraniu się, przebywają w wyznaczonej dla nich strefie, przy 

swoich szafkach, do momentu pojawienia się nauczyciela rozpoczynającego 

lekcję. 

 

8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, oprócz przerwy obiadowej, 

przebywają w klasach lub na korytarzu szkolnym (przerwy rotacyjne, według 

harmonogramu dla klas I-III naprzemiennie z klasami IV-VIII) oraz jeśli 

pozwalają na to warunki atmosferyczne, również na świeżym powietrzu. 

 

 

 

      PODEJRZENIE ZACHOROWANIA 

 
1. Pracownicy szkoły oraz Rodzice zostali 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 numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie 
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powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

 
5. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  -izolatce- z 

zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

Dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

 

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Rodzic 

wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

 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 - rodzic podpisuje stosowną deklarację. 

 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; 

 

7. Po użyciu termometr należy zdezynfekować. 

 

8. Dyrektor szkoły wyznacz osobę sprawującą opiekę nad uczniem 

przebywającym w izolatce. 

 

9. Wychowawca klasy sporządza wykaz danych kontaktowych  

rodziców/opiekunów którzy zapewniają szybką komunikację w przypadku 

zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole. Kontakt 

ten możliwy jest poprzez numer telefonu, dziennik elektroniczny  lub e-mail 

wskazany przez rodzica. 
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PRZEBYWANIE UCZNIA W SALI LEKCYJNEJ 
 

1. Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. 

2. Po wyjściu z szatni, przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani 

są dokładnie umyć ręce. 
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić                   

co najmniej 1,5m należy zastosować zasadę,  1 uczeń - 1 ławka szkolna ( za 

wyjątkiem rodzeństwa uczącego się w jednej klasie) 

 

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w 

klasie.  

4. Uczniowie nie powinni się wymieniać przyborami szkolnymi między sobą.  

 

5.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

6.Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych,                      

a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane podczas lekcji należy czyścić lub dezynfekować. 

 

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

potrzeby także w czasie zajęć. 

 

8. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza 

przerwy pod nadzorem nauczyciela.                  

 

9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu                      

na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup 

lub dystansu.    

 

10.W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem 

objawów choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować 

wychowawcę, sekretariat szkoły lub dyrektora.  
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PRZEBYWANIE RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY 
 

1. Tylko w wyjątkowej sytuacji na teren szkoły może wejść jeden opiekun 

ucznia i przebywać wyłącznie w STREFIE RODZICA. 

 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników                                   

jak i innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 2 metry. 

 

3. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z uczniami do wyznaczonego przez 

dyrekcję placówki miejsca w przestrzeni wspólnej tzw. STREFY RODZICA, z 

zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności ( przede wszystkim osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

 


