
ZA CZNIK do Zarz dzenia nr 19/2019/2020
Dyrektora Szko y Podstawowej nr 12 w Otwocku

WEWN TRZNA PROCEDURA BEZPIECZE STWA
w zakresie organizacji opieki nad dzie mi w czasie pandemii COVID 19

Opracowano na podstawie:

Wytycznych przeciwepidemicznych G ównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020
r. dla przedszkoli, oddzia ów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formwychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzie mi w wieku do 3 lat, wydanych na podstawie
art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa stwowej Inspektora Sanitarnego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

§ 1

1. Obowi zkiem rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest wype nienie wniosku o przyj
cie dziecka na zaj cia opieku czo wychowawcze.

2. W szkole zaj cia opieku czo wychowawcze dla dzieci z oddzia ów przedszkolnych organi
zowane s w godz. 8.00 do 16.00.

3. Przyjmowanie dzieci na zaj cia odbywa si do godziny 8.15.
4. Jedna grupa mo e liczy maksymalnie do 12 dzieci (w zale no ci od wielko ci sali w jakiej

b dzie przebywa ).
5. Minimalna przestrze do wypoczynku, zabawy i zaj dla dzieci w sali nie mo e by mniej

sza ni 4 m2 na 1 dziecko i ka dego opiekuna.
6. Do grupy przyporz dkowani s ci sami opiekunowie.
7. Monitoruj c na bie co sytuacj epidemiologiczn oraz wytyczne GIS i poszczególnych

ministerstw organ prowadz cy mo e ograniczy liczebno grupy przedszkolnej.
8. Szko a zapewnia posi ek zgodnie z regulaminem ywienia dzieci.

§ 2

1. Z pobytu w oddziale przedszkolnym korzystaj te dzieci, których rodzice nie maj mo li
wo ci pogodzenia pracy zawodowej z opiek nad dzieckiem w domu.

2. Pierwsze stwomaj dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia oraz s u b zaanga owa
nych w zwalczanie pandemii, pracowników handlu i przedsi biorstw produkcyjnych, reali
zuj cy zadania zwi zane z zapobieganiem, przeciwdzia aniem i zwalczaniem COVID 19.

§ 3

1. Szko a ogranicza przebywanie w placówce osób trzecich do niezb dnego minimum, z za
chowaniem wszelkich rodków ostro no ci – ka da osoba zobowi zana jest posiada ma
seczk i r kawiczki jednorazowe oraz dezynfekuje r ce przed wej ciem do szko y.



2. Ka dy wchodz cy do szko y poddawany jest obowi zkowemu pomiarowi temperatury
cia a.

3. Opiekunowie powinni zachowa dystans mi dzy sob , w ka dej przestrzeni wynosz cy
co najmniej 2 m.

4. Przestrze szko y zosta a tak zaaran owana, aby ograniczy swobodne przemieszczanie
si dzieci po szkole, dzieci wchodz do szko y osobnym wej ciem, gdzie zosta a tak e zor
ganizowana szatnia.

5. Rodzice nie wchodz na teren budynku, dziecko odbierane jest przez pracownika szko y
przy drzwiach wej ciowych.

6. Wwyj tkowych sytuacjach zezwala si na przebywanie rodzica z dzieckiem w szatni z za
chowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem na 15m² powierzchni szatni. Przed wej ciem
do placówki rodzic ma obowi zkowo mierzon temperatur .

7. Pracownik szko y nie prowadzi rozmów z opiekunem dziecka, wszelkich informacji nau
czyciel, dyrektor szko y udziela telefonicznie lub e mailowo.

8. Dzieci przebywaj ce w oddziale przedszkolnych nie maj obowi zku noszenia maseczki.
9. Nauczyciele i pracownicy stosuj rodki ochrony osobistej, w tym r kawiczki, maseczki

ochronne, przy bice, fartuchy (wg. w asnych potrzeb).
10. Codziennie wszystkim pracownikom szko y przed rozpocz ciem pracy i dzieciom przed

wprowadzeniem na zaj cia obowi zkowo mierzona b dzie temperatura cia a.
11. Szko a zamie ci a w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych plakaty z zasadami prawi

d owego mycia r k, a przy dozownikach z p ynem instrukcje do dezynfekcji r k.
12. Liczba dzieci, które mog przebywa w toalecie nie mo e przekracza liczby „misek ust

powych”.
13. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mog korzysta z istniej cego na terenie szko y boiska.

W przypadku wielu grup, pobyt na boisku, zabawy na dworze mog odbywa si w ró
nych godzinach. O pobycie decyduje nauczyciel.

§4

1. Szko a monitoruje na bie co prace porz dkowe, ze szczególnym uwzgl dnieniem utrzy
mywania czysto ci ci gów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych:
por czy, klamek, w czników wiat a, uchwytów, por czy krzese i powierzchni p askich,
w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spo ywania posi ków.

2. Szko a zapewnia pomieszczenie wyposa one w rodki ochrony osobistej i p yn dezynfeku
j cy, w którym b dzie mo na odizolowa osob w przypadku stwierdzenia objawów cho
robowych.

3. Szko a zapewnia bezpieczne spo ywanie posi ków wma ych grupach, czyszczenie blatów,
sto ów i por czy krzese po ka dej grupie. Posi ki spo ywane s z zachowaniem dystansu,
jedno dziecko przy stoliku. Naczynia i sztu ce b d myte detergentem w temperaturze
min. 60°C lub wyparzane.



§ 5

1. Nauczyciel jest zobowi zany wyja ni dzieciom, jakie zasady bezpiecze stwa obecnie ob
owi zuj w placówce i dlaczego zosta y wprowadzone.

2. Nauczyciel zorganizuje pokaz w a ciwego mycia r k i ich dezynfekcji.
3. Nauczyciel zwraca uwag , aby dzieci cz sto i regularnie my y r ce, szczególnie przed je

dzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zaj na wie ym powietrzu.
4. Nauczyciel nie organizuje wyj poza teren placówki, np. spaceru do lasu.
5. Szko a zapewnia sale wyposa one w przedmioty i sprz ty, które mo na atwo i skutecznie

dezynfekowa .
6. Pracownicy obs ugi po u yciu przez dzieci przyborów lub sprz tu sportowego np. pi ki,

skakanki, obr cze b d je systematycznie dezynfekowa .
7. Zakazuje si przynoszenia przez dzieci jakichkolwiek przedmiotów (np. zabawek) z domu.
8. Nauczyciel jest zobowi zany wietrzy sal , w której prowadzi zaj cia, co najmniej raz

na godzin i prowadzi gimnastyk ródlekcyjn przy otwartych oknach.
9. Nauczyciel b dzie koordynowa pobyt dziecka w placówce i nie dopuszcza do organizo

wania wi kszych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

§ 6

1. Rodzic, aby zapewni dziecku odpowiedni opiek podczas pobytu w placówce, przeka
zuje Dyrektorowi szko y lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

2. Pomimo braku obowi zku stosowania przez dzieci maseczek w szkole, ka dy rodzic zobo
wi zany jest zaopatrzy swoje dziecko w indywidualn mask os aniaj c nos i ust pod
czas drogi do i z placówki.

3. Rodzic przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
4. Dzieci do szko y s przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
5. Rodzic nie posy a dziecka do oddzia u przedszkolnego, je eli w domu przebywa kto na

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostaj w domu oraz stosuj si do za
lece s u b sanitarnych i lekarza.

6. Rodzic jest zobowi zany regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach hi
gieny, e powinno ono unika dotykania oczu, nosa i ust, cz sto my r ce wod z myd em
i nie podawa r ki na powitanie.

7. Rodzic powinien zwróci dziecku uwag na odpowiedni sposób zas ania twarzy podczas
kichania czy kas ania. Rodzic powinien sam stosowa si do tej zasady, bo dziecko uczy si
przez obserwacj dobrego przyk adu.

§ 7

Procedura wprowadzona Zarz dzeniem Dyrektora Szko y nr 19/2019/2020 z dnia 18 maja
2020 roku.



ZA CZNIK do wewn trznej procedury bezpiecze stwa

INSTRUKCJA POST POWANIA
w sytuacji wyst pienia objawów chorobowych u dziecka

przebywaj cego pod opiek szko y

1. W przypadku stwierdzenia e w grupie dzieci znajduje si dziecko wykazuj ce objawy
chorobowe (kaszel, ci ki oddech, duszno ci, katar, wymioty, bóle g owy, ogólne z e
samopoczucie, podwy szona temperatura), nale y je natychmiast odizolowa od po
zosta ych dzieci w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu i obowi zkowo zmierzy
dziecku temperatur cia a – po pomiarze zdezynfekowa termometr.

2. Pracownik, który przebywa b dzie z takim dzieckiem w pomieszczeniu powinien nie
zw ocznie ubra si w dodatkowe rodki ochrony indywidualnej:
a) za o y fartuch jednorazowy,
b) bezwzgl dnie zastosowa maseczk ochronna,
c) za o y nowe r kawiczki ochronne.

3. O sytuacji jaka ma miejsce nale y natychmiast poinformowa dyrektora szko y wraz
z informacj o stanie dziecka i jakie dzia ania zosta y podj te.

4. Pracownik szko y lub dyrektor telefonicznie informuj rodzica o sytuacji i konieczno ci
odebrania dziecka.

5. Wmi dzy czasie dzia a w zakresie izolacji dziecka od grupy nale y wyprowadzi grup
do innej sali, a miejsce w którym przebywa o dziecko zdezynfekowa p ynem dezyn
fekcyjnym, a sal przewietrzy .

6. Dziecko przebywa w odizolowaniu do momentu odebrania przez rodzica lub innego
upowa nionego opiekuna.

7. Nauczyciel lub dyrektor przekazuj c dziecko, przekazuje informacj aby z dzieckiem
uda si jak najszybciej do lekarza celem zasi gni cia porady medycznej.

8. Dyrektor szko y pozostaje w sta ym telefonicznym kontakcie z rodzicami / opiekunami
dziecka, aby monitorowa sytuacj i dowiedzie si jaka jest diagnoza. Dzia ania
te maj na cel dalsze ewentualne dzia ania.

9. Dyrektor spisuje w formie notatki s u bowej informacj o zaj ciu, uwzgl dniaj c w niej
informacje takie jak:
a) jakie osoby mia y kontakt z dzieckiem u którego twierdzono objawy chorobowe,
b) kto odebra dziecko ze szko y,
c) jakie by o rozpoznanie po wizycie u lekarza.

10. Po opuszczeniu szko y przez dziecko z podejrzeniami choroby – nale y zdezynfekowa
sal , w której dziecko przebywa o w izolacji.


