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Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania                           

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników                                                                           

w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu                              

obowiązująca od 1 września 2020 r. 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1.Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania 
COVID-19 na czas obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej: „Procedura”). Procedura powstała w oparciu o wytyczne 
Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 
2.Szkoła jest odpowiedzialna za zapewnienie pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej 
(maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.   
3.W sklepiku szkolnym zapewniona jest możliwość zakupu maseczek i rękawiczek jednorazowych. 
4.Wychowawca jest zobowiązany do dnia 7 września 2020 roku zebrać aktualne numery telefonów od 
wszystkich rodziców/opiekunów oraz zebrać stosowne oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do 
Procedury. 
5.W przypadku zmiany numeru telefonu przez rodzica, jest on obowiązany do natychmiastowego 
poinformowania o tym fakcie wychowawcy lub sekretariat. 
6.Opiekunowie powinni udzielić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w każdym przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych załącznik nr 2. 
7.Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje najbliższą 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą 
sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji stosuje się do wytycznych Powiatowego 
Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
8.Każdy pracownik/nauczyciel/opiekun jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania Procedury, 
podpisując oświadczenie stanowiące element załącznika nr 3 do Procedury. 

§ 2 
Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

1. Uczniowie  mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie i uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  
2.Zabrania się przyprowadzania ucznia i wstępu ucznia do szkoły, którego domownik przebywa na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 
3.Każda osoba wchodząca do budynku szkoły obowiązana jest zdezynfekować ręce wg zamieszczonej tam 
instrukcji i zasłonić nos i usta. 
4.Opiekunowie  przyprowadzający uczniów mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.  
5.Opiekunowie odprowadzający uczniów nie mogą wchodzić na teren szkoły. 
6.Dziecko odbierane/spotyka się z opiekunem przed budynkiem szkoły. 
7.Opiekunowie przychodzący/odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani zachować dystans społeczny 
względem pracowników szkoły, uczniów i innych opiekunów wynoszący min. 1,5 m.  
8.Jeśli opiekun chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć informuje o tym pracownika szkoły przy 

drzwiach wejściowych i oczekuje na dziecko przed budynkiem. Jest zobowiązany również poinformować 

wychowawcę poprzez e-dziennik. 
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§ 3 
Organizacja zajęć 

1.Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i unikania zbędnego przemieszczania się i większych                               

zbiorowisk poszczególne oddziały będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Zmiany sal będą 

dokonywane cyklicznie co dwa tygodnie. To nauczyciele będą dochodzić do uczniów na dane zajęcia. 

2.Nauczyciel organizuje przerwy, w interwałach dostosowanych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 
min. 
3.W sali,  której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 
dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy 
je dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować po każdym użyciu.  
4.Uczeń nie może zabierać ze sobą do/ze szkoły zbędnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie 
dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.   
5.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce.  
6.Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
7.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 
zajęć. 
8.W miarę możliwości należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na dworze, różne godziny przerw w kl. 
młodszych). 
9.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani zachowywać dystans społeczny między sobą 
wynoszący min. 1,5 m.  
10.Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 
11.Podczas przerw uczniowie mają obowiązek zakrywania dróg oddechowych, podczas lekcji mogą 
przebywać bez osłony. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich uczniów, pracowników 
pedagogicznych i niepedagogicznych przebywających w przestrzeni wspólnej. 

§ 4 
Sala gimnastyczna/boisko 

1.Sprzęty znajdujące się na boisku szkolnym, sali gimnastycznej są regularnie czyszczone z użyciem 
detergentu lub dezynfekowane, a jeśli nie ma takiej możliwości są wyłączone z używania. 
 2.Wietrzenie sali odbywa się co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 
podczas zajęć.  
3.Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
4.Możliwe są zajęcia rekreacyjne poza terenem szkoły, w pobliskim lesie oraz treningi sportowe- 
wioślarskie, kolarskie, pływackie. 

§ 5 
Szatnia / szafki uczniów 

1. Personel sprzątający systematycznie dezynfekuje szafki od strony zewnętrznej. 
2.Jeżeli u ucznia rozpoznane zostanie zakażenie wirusem COVID-19, uczeń zobowiązany jest wskazać 
swoją szafkę i udostępnić klucz celem jej zdezynfekowania.  
3.Szafka dostępna jest wyłącznie dla jednego ucznia. 

§ 6 
Świetlica 

1.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice złożyli oświadczenie dot. zgłoszenia 
potrzeby korzystania ze świetlicy szkolnej – załącznik nr 4.  
2.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.  
3.W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 
4.Świetlice są wietrzone nie rzadziej niż raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. 

 



 

3 

 

§ 7 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
2.Dyrekcja zapewnia dostępność płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie 
jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.  
3.Opiekunowie i wychowawcy są zobowiązani wykształcić w uczniach nawyk regularnego mycia rąk wodą 
z mydłem, w szczególności po przybyciu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety.  
4.Kierownik gospodarczy monitoruje utrzymywanie porządku na terenie placówki. Kilkukrotnie każdego 
dnia personel sprzątający dokonuje dezynfekcji powierzchni dotykowych, toalet, klamek, poręczy i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, 
myszek, włączników, itp. 
5.Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 
środka do dezynfekcji. W szczególności zważa się na ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby nikt nie był narażony na wdychanie 
oparów służących do dezynfekcji.  
6.Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności będą zaopatrzeni przez 
szkołę w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i 
nos. 

§ 8 
Żywienie 

1.Pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m i wykonują pracę z 
zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka lub przyłbica). Zwracają szczególną uwagę na utrzymanie 
wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców, a także higieny osobistej.  
2.Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków (trzy przerwy obiadowe), czyszczenie blatów stołów i 
poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. 
3.Przed wejściem do stołówki każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk środkiem 
znajdującym się przy wejściu do stołówki. 
4.Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji i bieżącego czyszczenia wszelkich sprzętów kuchennych, 
stanowisk pracy, opakowań produktów, itp. 

§ 9 
Biblioteka 

1.W przypadku obsługi biblioteki, organizacja stanowisk pracy następuje z uwzględnieniem 

dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m). 

2.W celu wypożyczenia i oddania książek tworzy się przy wejściu do biblioteki punkt wypożyczeń 

i zwrotów. 

3.Książki będą podawane przez pracownika biblioteki. Uczniowie i inne osoby będą miały 

możliwość wejść do pomieszczenia biblioteki wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki.   

4.Oddawane książki i inne materiały biblioteczne uczeń samodzielnie wkłada do przygotowanego 

pojemnika. Odizolowane egzemplarze pracownik biblioteki oznaczy datą zwrotu i wyłączy z 

wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny wynoszącej dwa dni. Po tym okresie książki i 

inne materiały biblioteczne można włączyć do użytkowania. 

5.Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały 

książki.  

6.Pracownik biblioteki każdorazowo po wypożyczeniu książek powinien zdezynfekować ręce. 
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7.Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi 

opartymi na detergentach i alkoholu oraz innymi, które mogłyby je zniszczyć. 

8.Czytelnia jest otwarta zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki. Stoły i biurka przeznaczone 

dla użytkowników czytelni są usytuowane w odległości co najmniej 1,5 m. Osoby obecne w 

bibliotece i czytelni obowiązane są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego co 

najmniej 1,5 m. 

9.W czasie kontaktu pracownika biblioteki z uczniem wypożyczającym lub zwracającym 

materiały biblioteczne, poleca się zarówno pracownikowi jak i uczniowi na ten czas zasłonięcie 

ust i nosa maseczką lub przyłbicą.  

10.Uczniowie stojący w kolejce w celu wypożyczenia książki obowiązani są zachować odstęp 

między sobą co najmniej 1,5 m. 

11.Pracownik dopilnuje, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu do biblioteki i 

czytelni. 

12.Należy regularnie czyścić i dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki, blaty, oparcia krzeseł, telefony, klawiatura i myszka, włączniki świateł. 

W przypadku korzystania z czytelni należy zdezynfekować miejsce, z którego korzystał uczeń, w 

szczególności blat i oparcie krzesła.  

13.Pomieszczenia biblioteki i czytelni są wietrzone nie rzadziej niż raz na godzinę, a w razie 
potrzeby częściej. 

§ 10 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1.W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie dziecka, u którego podejrzewa się 
wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Dostęp do pomieszczenia mają 
wyłącznie wyznaczeni pracownicy szkoły. Izolatka znajduje się w piwnicy segment B. 
2.Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w izolatce zapewniając 
minimum 2 m odległości od innych osób. 
3.W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS–CoV–2 u ucznia tj. gorączka powyżej 38 stopni, kaszel, duszność, inne 

objawy infekcji górnych dróg oddechowych, uczeń zostaje odizolowany do czasu przybycia 

opiekuna.  

4.Opiekun powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, rękawiczki jednorazowe). 
5.Obowiązek niezwłocznego powiadomienia opiekuna ucznia w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły 
ciąży przede wszystkim na pielęgniarce i wychowawcy.  
6.Chorego ucznia wraz z opiekunem należy skierować do domu oraz zalecić kontakt z powiatowym 
inspektorem sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem. 
7.O zagrożeniu dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną 
8.Opuszczenie budynku przez ucznia odbywa się poza przerwą międzylekcyjną i wyjściem 

znajdującym się najbliżej miejsca izolacji. 

9.Po każdym użyciu izolatki w związku z podejrzeniem zakażenia  pomieszczenie należy 

przewietrzyć i zdezynfekować stosując przy tym środki ochrony osobistej. 
10.W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr tel. 112 i 

dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”,a 

opiekę przejmuje ratownictwo medyczne. 

§ 11 
Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 



 

5 

 

1.Do pracy w placówce mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na 
chorobę zakaźną. W drodze do i ze szkoły pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
2.W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, 
pracownik niezwłocznie odsuwany jest od pracy. O zagrożeniu dyrektor powiadamia powiatową stację 
sanitarno – epidemiologiczną. 
3.Pracownik, u którego zdiagnozowano objawy chorobowe zostaje umieszczony w  izolatce. 
4.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu i 
zdezynfekowany, w szczególności powierzchnie dotykowe takie jak klamki, poręcze, uchwyty, itp. 

§ 12 
Zawieszenie zajęć 

1.Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora 
sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli  
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 
2.Zgoda i opinie mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii 
powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.  
3.Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w 
zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

§ 13 
Pozostałe regulacje 

1.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 
powiatowego inspektora sanitarnego. 
2.Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom 
indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły. 
3.Na czas epidemii COVID-19 zebrania z rodzicami przeprowadzane są w formie zdalnej. 
4. W roku szkolnym 2020/2021 nie będą organizowane wycieczki klasowe oraz wyjścia poza teren szkoły 

(za wyjątkiem wyjść w teren podczas lekcji WF oraz spacerów pod opieką nauczyciela). 

5.Szkoła pozostaje zamknięta dla osób niezatrudnionych w placówce. Punkt podawczy zostanie 

zlokalizowany przy wejściu głównym do szkoły. Prosimy o załatwianie wszelkich możliwych spraw drogą 

telefoniczną, mailową lub przez e-dziennik. 

6.W szkole opracowano i wdrożono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki i promocji zdrowia 

(pomieszczenia pielęgniarki) i gabinetu stomatologicznego. 

7.Szkoła podjęła wszystkie możliwe działania w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszych warunków do 

nauki i pobytu uczniów w szkole. Przygotowano nalepki na podłogę w celu zachowania odstępu, które 

będą rozmieszczone w różnych częściach szkoły, np. przed stołówką, biblioteką, sklepikiem szkolnym. 

Zakupiono płyny do dezynfekcji, przyłbice, maski ochronne dla nauczycieli i pracowników szkoły, 

opracowano i wdrożono procedury. Należy jednak pamiętać, że wszystkie te działania nie zapewnią 100 % 

ochrony przez zakażeniem się wirusem na terenie szkoły. 

8.Zachęcamy do zapoznanie się z broszurami przygotowanymi przez MEN:  

https://drive.google.com/file/d/1tovF1o1NN8w-OkcF8JwshJJNMq9FCYmK/view 

https://drive.google.com/file/d/1n8yrdGi67a_XehuW_7C4KEcxJIp_52sf/view?usp=sharing 

 

 


