
Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku 
z ewentualnymi zachorowaniami z powodu koronawirusa

i z ewentualnym potwierdzonym zachorowaniem z powodu koronawirusa
w Szkole Podstawowej w Krzanowicach

ROZDZIAŁ I 

Cel procedury

1. Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed
rozprzestrzenieniem się choroby. 
2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku
z zachorowaniami z powodu koronawirusa,  aby zdrowi uczniowie/ pracownicy szkoły nie
byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej. 
3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego
w Szkole Podstawowej zachorowania z powodu koronawirusa. 

ROZDZIAŁ II 

Ogólne zasady dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie pandemii

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

2.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg oddechowych,  opiekunowie,  nie  mogą
wchodzić do budynku szkoły.

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.  W  miarę  możliwości  należy  ograniczyć  przebywanie  w  szkole  osób  z  zewnątrz  do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych:  osłona ust i nosa,
rękawiczki  jednorazowe  lub  dezynfekcja  rąk,  tylko  osoby  bez  objawów  chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

5. W szkole zostanie wprowadzona taka organizacja pracy, która umożliwi:

a. zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie
w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły ( różne
godziny  przychodzenia  uczniów  z  poszczególnych  klas  do  szkoły,  różne  godziny
przerw,  zajęć  na  boisku,  wyznaczenie  stref  przebywania  w  czasie  przerw  dla
poszczególnych klas, jedna ławka dla ucznia w klasach 4-8, odstęp co najmniej 1m
pomiędzy uczniami w  klasach 1-3),

b. unikanie częstej  zmiany pomieszczeń,  w których odbywają się  zajęcia-   wszystkie
zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali
(każdej klasie zostanie przydzielona jedna klasopracownia, w której odbywać się będą
wszystkie lekcje za wyjątkiem informatyki i wychowania-fizycznego).

 Po  każdych  zajęciach  w  pracowni  komputerowej,  miejsca  pracy  zostaną
zdezynfekowane.



 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

6. Zabrania się korzystania ze źródełka wody pitnej w szkole.

7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

8. Uczniowie mogą wejść do szkoły 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć dla
danej grupy lub zająć świetlicowych.  Po przyjściu do szatni uczniowie zmieniają obuwie  
i niezwłocznie udają się pod swoją klasopracownię lub świetlicę (dzieci zapisane).

9. Zasady korzystania z świetlicy ( załącznik nr 1).

10. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej (załącznik nr 2).

ROZDZIAŁ III 

Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postepowania uczniów ich rodziców oraz
nauczycieli, pracowników szkoły:

1. Zasady postępowania uczniów w szkole: 

1.1. W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza fakt nauczycielowi. Uczeń
wraz  z  pracownikiem niepedagogicznym  pełniącym  dyżur  w  danym  dniu,  przechodzi  do
gabinetu pielęgniarki (izolacja ucznia), tam ma mierzoną temperaturę ciała. Sekretarz szkoły,
lub dyrektor  telefonicznie informuje rodzica o złym samopoczuciu dziecka i  konieczności
odebrania dziecka z gabinetu pielęgniarki, własnym środkiem transportu.

1.2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu  Podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej  wyrzuć chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na
bazie alkoholu (min. 60 %). 

1.3. Zachować bezpieczną odległość. 

1.4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.  

1.5.  Będąc  chorym i mając złe  samopoczucie,  NIE należy przychodzić  do szkoły,  należy
pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 

1.6. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

1.7. Nie pić picia z nikim innym z tej samej butelki, nie dawać „gryza” jedzenia nikomu, nie
częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce
dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę). 

1.8. 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.

1.9.  Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do  szkoły  niepotrzebnych  przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z  niepełnosprawnościami.  W  takich  przypadkach  należy  dopilnować,  aby  dzieci  nie



udostępniały  swoich  zabawek  innym,  natomiast  opiekunowie  dziecka  powinni  zadbać  
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

2. Zasady postępowania dla rodziców uczniów szkoły:

 2.1.  W  momencie  złego  samopoczucia  dziecka  rodzic  natychmiast  zgłasza  fakt
wychowawcy,  w  przypadku  jego  nieobecności  nauczycielowi  bądź  dyrektorowi  szkoły.  
W  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia  u  dziecka  choroby  zakaźnej  spowodowanej
koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora
szkoły o zachorowaniu dziecka. 

2.2.  Rodzic  przypomina  dziecku,  że ma ono stosować zasady ochrony podczas  kichania  
i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody
lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2.3. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość.

2.4. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

2.5. Dziecka chorego i mającego złe samopoczucie – NIE należy posyłać do szkoły, należy
pozostawić go w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 

2.6.  Dbać  o  odporność  dziecka-  wysypianie  się,  dbanie  o  kondycję  fizyczną,  racjonalne
odżywianie. 

2.7. Rodzic przypomina dziecku, żeby nie piło picia z nikim innym z tej samej butelki, nie
dawało  „gryza”  jedzenia  nikomu,  nie  częstowało  nikogo  żywnością  znajdującą  się  
w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę). 

2.8.  Rodzice/opiekunowie  prawni  dziecka,  po  przebytej  chorobie  zakaźnej,  wywołanej
koronawirusem zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest po
zakończeniu  leczenia,  nie  jest  chore  i  nie  jest  możliwym  źródłem  zarażenia  dla  innych
uczniów szkoły. 

2.9. Rodzice/opiekunowie uczniów z alergią dostarczają do szkoły zaświadczenie lekarskie
potwierdzające chorobę. Uczniom z alergią będzie mierzona temperatura.

2.10. Rodzice powinni dopilnować, aby uczniowie posiadali 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.

2.11.  Rodzice  pilnują,  aby  uczniowie  nie  zabierali  ze  sobą  do  szkoły  niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w szczególności  z niepełnosprawnościami.  W takich przypadkach należy dopilnować,  aby
dzieci  nie  udostępniały  swoich  zabawek  innym,  natomiast  opiekunowie  dziecka  powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

3. Zasady postępowania dla pracowników pedagogicznych szkoły: 

3.1.  W  momencie  zaobserwowania  objawów  choroby  lub  złego  samopoczucia  dziecka
nauczyciel natychmiast zgłasza fakt dyrektorowi szkoły, wice dyrektorowi lub sekretarzowi,
którzy podejmują dalsze działania. 



3.2.  Wychowawca  klasy ma  obowiązek porozmawiać  z  uczniami  na  temat  przestrzegania
podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła
oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem,
zapisując tą lekcję w dzienniku lekcyjnym klasy. 

3.3. Nauczyciel przypomina uczniowi, że ma on obowiązek umyć ręce według wywieszonych
w  toaletach  instrukcji,  pod  ciepłą,  bieżącą  wodą  przy  użyciu  mydła  dezynfekcyjnego,  
wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. 

3.4. Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady ochrony podczas kichania 
i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody
lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3.5. Nauczyciel  przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej
odległości. 

3.6. Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady unikania dotykania oczu,
nosa i ust.  

3.7. Nauczyciel przypomina uczniowi, żeby nie pił picia z nikim innym z tej samej butelki,
nie  dawał  „gryza”  jedzenia  nikomu,  nie  częstował  nikogo  żywnością  znajdującą  się  
w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę). 

3.8. Nauczyciel zapewnia dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych, wietrzy je po
każdej lekcji.

3.9.  Nauczyciel  będąc  chorym,  mając:  gorączkę,  kaszel,  trudności  w  oddychaniu  –  NIE
powinien  przychodzić  do  szkoły,  powinien  pozostać  w domu  i  zasięgnąć  porady  lekarza
rodzinnego. 

3.10. Dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

3.11. Nauczyciel po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej korona wirusem zobowiązany
jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory 
i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły. 

3.12.  Nauczyciele  powinni  dopilnować,  aby  uczniowie  posiadali  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.

3.13.  Nauczyciele  pilnują,  aby uczniowie  nie  zabierali  ze  sobą  do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w szczególności  z niepełnosprawnościami.  W takich przypadkach należy dopilnować,  aby
dzieci  nie  udostępniały  swoich  zabawek  innym,  natomiast  opiekunowie  dziecka  powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

4. Zasady postępowania dla pracowników niepedagogicznych szkoły: 

4.1.  Pracownicy  niepedagogiczni  widząc  fakt  niestosowania  się  uczniów  do  procedur
zapobiegających  zarażeniom koronawirusem mają  obowiązek  porozmawiać  z  uczniami  na
temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem



ciepłej  wody  i  mydła  oraz  ochrony  podczas  kaszlu  i  kichania;  zasad  profilaktyki  przed
zarażeniem koronawirusem. 

4.2. Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po zakończeniu ostatniej
lekcji  zdezynfekować  ławki  i  krzesełka  w  każdym  gabinecie  klasowym  oraz  klamki  
w drzwiach. 

4.3.  Pracownik  niepedagogiczny-  osoba  sprzątająca  ma  obowiązek  po  każdej  przerwie
śródlekcyjnej  zdezynfekować  toalety  uczniowskie,  nauczycielską  oraz  poręcz  klatki
schodowej oraz klamki. 

4.4. Pracownik niepedagogiczny- kucharka ma obowiązek prowadzić działania dezynfekcyjne
w pomieszczeniach kuchni, jadalni, przygotowalni. 

4.5.  Pracownik  niepedagogiczny-  osoba  sprzątająca  ma  obowiązek  po  każdym  działaniu
dezynfekcyjnym umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą
wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. 

4.6.  Pracownik  niepedagogiczny-  osoba  sprzątająca  ma  obowiązek  po  każdym  działaniu
dezynfekcyjnym odnotować dezynfekcję  własnoręcznym podpisem w karcie  monitorującej
dezynfekcję w szkole. 

4.7. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i  kaszlu.
Podczas kaszlu i  kichania należy zakryć  usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

4.8. Pracowni niepedagogiczny stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej odległości.

4.9. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust.

4.10. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza w częściach wspólnych (korytarzach).

4.11.  Pracownik  niepedagogiczny  będąc  chorym,  mając:  gorączkę,  kaszel,  trudności  
w oddychaniu – NIE powinien przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć
porady lekarza rodzinnego. 

4.12. Dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

4.13. Pracownik niepedagogiczny po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem
zobowiązany  jest  do  dostarczenia  zaświadczenia  od  lekarza  specjalisty,  że  jest  po
zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób
ze szkoły. 

4.14.  Personel  kuchenny  i  pracownicy  administracji  oraz  obsługi  sprzątającej  powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

5. Zasady postępowania pracowników niepedagogicznych- higienistka szkolna: 

Pielęgniarkę  szkolną  obowiązują  zapisy  dotyczące  pracowników  niepedagogicznych
zapisanych w punktach 4.1.– 4.13. 



6. Zasady postępowania dla dyrektora szkoły: 

Dyrektora  szkoły obowiązują  zapisy dotyczące  pracowników pedagogicznych  zapisanych  
w punktach 3.1.– 3.13. 

6.14. Dyrektor szkoły wywiesi w widocznym miejscu w szkole- w każdej łazience instrukcję
dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej. 

6.15. Dyrektor informuje rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do 
szkoły. 

6.16.  Dyrektor  zwraca  uwagę,  aby  do  szkoły  nie  przychodzili  chorzy  nauczyciele  i  inni
pracownicy. 

6.17. Dyrektor nie zezwala na organizację wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska 
koronawirusa. 

6.18. Dyrektor sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. W widocznym miejscu podaje kontakt do
najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

6.19. Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia 
epidemiologicznego/ miał kontakt bezpośredni z osoba zarażoną w ciągu ostatnich 
10 dni: zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy 
z oddychaniem to: 
1)  dyrektor  szkoły  bezzwłocznie,  telefonicznie  powiadamia  Stację  Sanitarno-
Epidemiologiczną w Raciborzu. 
2) W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala
celem dalszej  diagnostyki  i  wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy
inspektor  sanitarny  zawiadamia  o  tym  dyrektora  placówki,  a  następnie  w  porozumieniu
podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 
3) Dyrektor  szkoły o tym fakcie  powiadamia również organ prowadzący oraz Kuratorium
Oświaty we Rybniku. 

6.21  Dyrektor  zapewnia  dzieciom,  pracownikom  szkoły  odpowiednie  warunki  sanitarne,
opiekuńcze  i  edukacyjne  (warunki  techniczne  –  dostęp  mydła  antybakteryjnego,  środków
dezynfekcyjnych,  papieru  toaletowego  i  ręczników  papierowych;  właściwy  plan  higieny  
i jego egzekwowanie; bezpieczeństwo zdrowotne żywności). 

6.22. Dyrektor opracowuje procedury na wypadek podejrzenia COVID-19 (załącznik nr 3).

6.23. POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby 
z podejrzeniem koronawirusa. 
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala 
z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym 
państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji 
na jeden dzień w celu przeprowadzenia odkażania pomieszczeń i przedmiotów.


