
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWAW ZDROWOTNEGO
NA TERENIE

Szkoły Podstawowej nr 4
w Pszowie

Aktualizacja na dzień 11 kwietnia 2022 r.

§ 1
                                     Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej .
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez infekcji

lub choroby zakaźnej.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to

tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni oraz korytarza na parterze w części między
świetlicą,  a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady:
 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. higiena  rąk)
4. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia,

rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, Librus, itp.);
w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź
chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu {  na I piętrze, obok sali
nr 10 } i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły .

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie
umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
zajęć,  a także w dni wolne od zajęć.

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami.  W takich przypadkach  opiekunowie ucznia powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.

                                                                                          § 3
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno -

obsługowych

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć
wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga

powinny zostać umyte wodą z detergentem .



4. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk,
szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie
z zajęć na świeżym powietrzu.

5. Termometr bezdotykowy znajduje się w gabinecie pielęgniarki i w sekretariacie.
6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć

kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
7. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie

wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac.
8. Zaleca się:
 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości, powierzchni dotykowych {poręcze,

klamki, wyłączniki}, powierzchni płaskich w tym blatów.
9. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników  do mydła w toaletach,
 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie .

                                                                                        § 4

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,

wymogów sanitarnych.
3. Należy bezwzględnie dbać o czystość  i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć

i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
4. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni

z wykorzystaniem środków myjących.

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

1. Nauczyciel, który zauważył u ucznia oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
2. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (pomieszczenie na I piętrze ), służące do odizolowania

ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
3. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu,

zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

                                                                                   § 9
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
2. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia

dyrektora lub osoby uprawnione, a dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od pracy
i jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);



§10
Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku

elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej
w sekretariacie szkoły.

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.




