
Organizacja zajęć  

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Strzałkowie  

(wg wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół od 1 września 2020 r.) 

 

• Uczeń przychodzi do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych  

• Domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji 

• Opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych 

• Przy wejściu do budynku szkoły dostępność do środków dezynfekujących ręce. 

Informacji o obowiązku dezynfekowania rąk 

 

Zasady przebywania w przestrzeni wspólnej:  

 ▪ 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

 ▪ dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m  

 ▪ dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m 

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 

 

Ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

- Szybka droga komunikacji szkoła – opiekun 

- Izolacja ucznia z objawami 

- Dystans społeczny 

- Ogólne zasady higieny 

- Dezynfekcja przedmiotów, sprzętu, powierzchni płaskich, powierzchni kontaktowych, 

sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas zajęć 

- Korzystanie tylko z własnych przyborów szkolnych i podręczników 



Wietrzenie sal lekcyjnych i korytarzy w miarę możliwości po każdych zajęciach 

- Jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu 

- Na zajęciach WF ograniczenie gier kontaktowych 

- Zmiana organizacji pracy klas I-III (oddzielenie czasowe i przestrzenne) 

- Nieprzynoszenie do szkoły zbędnych przedmiotów (wyjątek - dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami) 

- Świetlica – miejsce oczekiwania przed lekcjami i po lekcjach (podczas przerw wyłącznie 

podczas niepogody) 

- Biblioteka - kwarantanna dla książek i innych materiałów 

- Zakaz korzystania z dystrybutorów wody, z automatów z żywnością, ze suszarek do rąk 

- Opracowanie wewnętrznego regulaminu i procedur 

- Stosowanie rozwiązań minimalizujących ryzyko zakażenia u pracowników > 60 roku 

życia 

-  Dowóz dzieci i młodzieży na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

Numery telefonów do właściwej PSSE, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych 

➢ Osoby trzecie – obowiązek zakrywania ust i nosa 

➢ Regularne mycie rąk wodą z mydłem 

➢ Monitoring codziennych prac porządkowych 

➢ Dezynfekcja – ściśle według zaleceń producenta 

➢ W pomieszczeniach sanitarnych rozwieszenie plakatów z zasadami prawidłowego 

mycia rąk a przy dozownikach do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji 

➢ Dbałość o czystość urządzeń i pomieszczeń sanitarno – higienicznych 

➢ Zapewnienie miejsca/pojemnika do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek 

 

 

 

 



Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

              

 SZKOŁA 

 

 Odizolować dziecko 

 

          Poinformować rodziców  

 

                         Lekarz 

 

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

- W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem 

-  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

-  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

-  W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę 


