
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO 

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku 

od dnia 04.04.2022r. 

 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Do szkoły/oddziałów przedszkolnych może uczęszczać uczeń/dziecko przedszkolne bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do placówki i z niej odbierane przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Rekomenduje się, aby uczniowie/dzieci przedszkolne w pierwszej kolejności po przyjściu 

do placówki myli ręce wodą z mydłem. 

4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności 

zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły/oddziałów 

przedszkolnych zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

6. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

7. Rekomendowany jest kontakt z opiekunami dziecka z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 

8. Zaleca się korzystanie z termometru bezdotykowego  do bezdotykowego pomiaru 

temperatury. 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję 

bądź chorobę zakaźną, należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu 

(izolatorium) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły/z oddziałów przedszkolnych. 

10. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi 

nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów/dzieci przedszkolnych). 

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: 

- częste mycie rąk, 

- ochrona podczas kichania i kaszlu, 

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

- niedzielenie się jedzeniem i piciem. 

12. Należy regularnie czyścić,  z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, 

infrastrukturę szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas 

zajęć. 

13. Należy   wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy. 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu,  z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych. 

15. Zaleca się korzystanie przez dzieci przedszkolne z placu zabaw oraz pobytu na świeżym 

powietrzu, z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych. 

16. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do szkoły/oddziałów przedszkolnych niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 



edukacyjnymi, w szczególności z niepełno sprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy. 

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE LUB DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1.  Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice 

uczniów/dzieci przedszkolnych),  zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły 

ręce. 

2. Zaleca się regularne myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci                       

w pierwszej kolejności po przyjściu do placówki oraz szczególnie przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy regularnie czyścić                  

i napełniać dozowniki z mydłem. 

3. Należy codziennie utrzymywać w czystości sale zajęć, pomieszczenia                                   

sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne, myć powierzchnie dotykowe – poręcze, 

klamki   i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, klawiatury, wyłączniki. 

4. Pracownicy obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych 

sprzętów po każdym użyciu przez dziecko (chyba że jest tyle  zabawek/sprzętów,                              

że każde dziecko  używa innego). 

5. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem 

wyznaczonego sprzętu na placu zabaw/ na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego 

przez dzieci  sprzętu. 

6. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

7. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy 

ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy 

ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń             

i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących                            

do dezynfekcji. 

8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                   

w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – również 

instrukcje dezynfekcji. 

10. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym o ich 

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję. 

11. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

 

GASTRONOMIA 

 

1. Przy organizacji żywienia należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami 

prawa. 

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

3. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez uczniów/dzieci 

przedszkolne oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów 

stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym posiłku). 



4. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce                    

z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW INFEKCJI LUB PODEJRZENIA 

CHOROBY ZAKAŹNEJ U PRACOWNIKA  LUB DZIECKA 

 

1. Do pracy w szkole/oddziałach przedszkolnych powinny przychodzić jedynie osoby bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2. Do placówki mogą przychodzić dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub sugerujących 

chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich rodziców/ prawnych opiekunów. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywania czynności, jeśli jest taka 

konieczność wzywa pomoc medyczną. 

4. W  przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 

niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/prawnym opiekunem, w celu ustalenia 

dalszego toku postępowania. 

5. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia/dziecka przedszkolnego 

nauczyciel natychmiast izoluje ucznia/dziecko przedszkolne w specjalnie wyznaczonym 

przez dyrektora pomieszczeniu (izolatorium) wyposażonym m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący.  Nauczyciel bez zbędnej zwłoki mierzy dziecku 

temperaturę, zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi szkoły oraz powiadamia 

rodziców dziecka w celu pilnego odebrania ucznia/dziecka przedszkolnego                                     

ze szkoły/oddziałów przedszkolnych, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji                             

z rodzicami. 

6. Należy ustalić miejsca w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzić dodatkowe sprzątanie 

zgodnie z procedurami, a także umyć/zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


