PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 247 W WARSZAWIE

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania

jednostek

systemu

oświaty

w

związku

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia
2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane
na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r, o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U.z 2019r. poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567).
4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane
na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r, o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U.z 2019 r. poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567).
CEL PROCEDURY
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi zdrowymi oraz
potencjalnie chorymi oraz ustalenie planów higieny w przedszkolu/szkole (oddziały 1-3)
tak, aby zdrowe dzieci nie były narażone na niebezpieczeństwa zarażenia się od dziecka
chorego lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.
I. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
Przedmiotem procedury jest określenie organizacji opieki w przedszkolu/szkole (oddziały
1-3):
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a) obowiązki rodziców/opiekunów,
b) organizacja opieki w przedszkolu/szkole (oddziały 1-3)
c) higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,
d) przygotowanie i spożywanie posiłków,
e) postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola
II. OBJAWY KORONAWIRUSA
W związku z przenoszeniem wirusa drogą kropelkową nie wolno pod żadnym pozorem
przyprowadzać dzieci do przedszkola/ oddziałów 1-3 z katarem lub kaszlem lub
podejrzeniem podwyższonej temperatury.
U dzieci przed innymi objawami charakterystycznymi dla zakażenia SARS-CoV-2. mogą
pojawiać się wokół palców u stóp charakterystyczne fioletowe plamki, przypominające
te, które pojawiają się przy odrze. Goją się one bez pozostawiania śladów na skórze. Wirus
atakuje przede wszystkim układ oddechowy. Pierwsze objawy pojawiają się z reguły w
ciągu kilku dni, choć mogą się pojawić nawet po kilku tygodniach od kontaktu z zarażoną
osobą. Z danych, które podaje WHO, okres wylęgania wirusa wynosi od 1 do 14 dni, ale
może on wynosić nawet 28 dni, w zależności od indywidualnych czynników i
uwarunkowań.
Jeśli zauważymy u dziecka lub u siebie poniższe objawy i jednocześnie
podejrzewamy, że mogliśmy się zarazić, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
Jako pierwsze pojawiają się objawy charakterystyczne dla przeziębienia lub grypy
żołądkowej
a) wysoka gorączka (powyżej 38 stopni),
b) męczący kaszel i duszności,
c) wysypka,
d) trudności w oddychaniu,
e) uczucie duszności,
f) zaburzenia rytmu serca,
g) spadek ciśnienia krwi,
e) bóle mięśni,
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f) objawy żołądkowo-jelitowe :
- nudności,
- biegunka,
- wymioty,
g) wysypka,
h) zapalenie spojówek,
i) zaczerwienienie języka połączone z objawami zatrucia pokarmowego,
j) nagła utrata węchu i smaku,
k) ogólny ból ciała, osłabienie.
III. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW
1. Do przedszkola/ oddziałów 1-3 może uczęszczać wyłącznie DZIECKO ZDROWE, bez
objawów chorobowych. KATAR TO TAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia u
dziecka alergii (np. przewlekły katar, kaszel), rodzice / opiekunowie zobowiązani są do
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego alergię powodującą takie
objawy.
2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek codziennej zmiany ubrań dziecka.
3. Dzieci do przedszkola/ oddziałów 1-3 mogą przyprowadzać/odbierać wyłącznie
zdrowe osoby.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/ oddziałów 1-3.

5. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do podania danych kontaktowych, w celu
szybkiej komunikacji z rodzicami bądź opiekunami dziecka. Zobowiązani są również
do natychmiastowego odbierania telefonu ze szkoły, w przeciwnym razie po 3
nieudanych próbach kontaktu (10 min) szkoła niezwłocznie zawiadomi odpowiednie
służby.
6. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie nie są w stanie odebrać dziecka z placówki

osobiście, mogą upoważnić inną osobę. Załącznik 2.
7. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu rodziców/ opiekunów na teren szkoły. Dziecko należy
doprowadzić do drzwi i przekazać pod opiekę pracownikowi szkoły.
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8. W wyjątkowej sytuacji (opady deszczu) jeden rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem

wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu – holu przy dyżurce - z zachowaniem
bezpiecznej odległości od kolejnego rodzica / opiekuna z dzieckiem minimum 2 metry.
9. W razie konieczności wejścia do szkoły, rodzic/opiekun ma obowiązek rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności - zdezynfekować dłonie lub założyć
rękawiczki ochronne oraz osłonić usta i nos.
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają
obowiązek zachować bezpieczną odległość w odniesieniu do pracowników podmiotu
jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszącą co najmniej 2 metry.
11. Przy odbiorze dziecka, rodzic/opiekun zobowiązany jest do ukazania dowodu
tożsamości pracownikowi szkoły.

IV. ORGANIZACJA OPIEKI W SZKOLE
1. Przed przyjęciem dziecka pracownik w obecności rodzica /opiekuna mierzy dziecku
temperaturę termometrem bezdotykowym .W przypadku pomiaru innym termometrem,
należy go dezynfekować po każdym jego użyciu. Rodzic/opiekun nie może odejść przed
odnotowaniem temperatury w zeszycie.
2. Na terenie szkoły zaleca się noszenie maseczki przez dziecko.
3. Rodzic/opiekun ma obowiązek przychodząc, by odebrać dziecko, przynieść czystą
maseczkę.
4. Rodzic/opiekun obowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na
codzienne mierzenie temperatury u dziecka przed wejściem do szkoły, a w razie
konieczności, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, także
podczas pobytu dziecka w placówce. Rodzic/ opiekun wyraża zgodę na dezynfekcję rąk
po wejściu dziecka do szkoły. Załącznik 1. Oświadczenie wyrażenia zgody na pomiar
temperatury i dezynfekcję rąk
5. Pracownik przyjmujący dziecko, kieruje dziecko do punktu dezynfekcji rąk, następnie
odprowadza je do szatni, gdzie dziecko się rozbiera, zostawia plecaczek (zabiera do sali
jedynie podpisany imieniem i nazwiskiem bidon z piciem i również podpisaną,
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jednorazową torebkę z jedzeniem, która po spożyciu przez dziecko posiłku zostanie
wyrzucona. Potem dziecko zostaje zaprowadzone do łazienki, gdzie pod opieką innego
pracownika myje ręce i zostaje zaprowadzone do sali.
6. W miarę możliwości należy pilnować dzieci, aby unikały dotykania oczu, nosa i ust. Jest
to częsty niekontrolowany nawyk.
7. W miarę możliwości należy pilnować, aby dzieci zasłaniały usta podczas kaszlu i kichania
zgiętym łokciem lub chusteczką, którą natychmiast należy wyrzucić. Następnie dziecko
powinno umyć ręce.
8. W wyznaczonej sali przebywać będzie tylko jedna grupa dzieci.
9. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Opiekunowie pracować będą
naprzemiennie w pełnym tygodniowym systemie zmianowym.
10. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
11. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być

mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.*
* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia kuchni, zbiorowego żywienia,
pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych,
magazynowych, higieniczno-sanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy
sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc.
Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w
niej się znajdujących.
12. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany itp).
Zabawki, które zostały użyte przez dziecko, po zakończeniu zabawy zostaną
niezwłocznie odłożone do osobnego pudła i poddane dezynfekcji. Jeżeli do
zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), należy
je dokładnie czyścić lub dezynfekować każdego dnia.
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13.

Obowiązuje

całkowity

zakaz

przynoszenia/wynoszenia

przez

dziecko

jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.
14. Sale należy wietrzyć co najmniej:
- raz na godzinę,
- w czasie przerwy,
- a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne
godziny zabawy na dworze).
16. Nie wolno organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer). Dzieci

mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły, przy
zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
17. Sprzęt na placu zabaw lub boisku należy raz dziennie czyścić przy użyciu
detergentu lub dezynfekować. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć
go przed używaniem.
18. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je natychmiast
odizolować (odrębne pomieszczenie lub wyznaczone miejsce, z zapewnieniem
minimum
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m

odległości

od

innych

osób)

i

niezwłocznie

powiadomić

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka. W przypadku, gdy
rodzice/opiekunowie nie odbierają telefonu, należy niezwłocznie powiadomić
odpowiednie służby.
19. W momencie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna, dziecko nie ma już
powrotu do sali. Jeśli czegoś zapomniało, zabierze to następnego dnia. Codzienny
kontakt z nauczycielem możliwy jest przez Librus i Teams.
20. Należy unikać odbierania dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
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V. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Pracownicy szkoły mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu i wyjściu
ze szkoły oraz w ciągu dnia możliwie jak najczęściej.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w
indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i
nos / przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności
np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej
sytuacji).

4. Obowiązkowo należy:
- dwa razy dziennie poddać dezynfekcji ciągi komunikacyjne, powierzchnie
dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników,
- przeprowadzać bieżącą dezynfekcję toalet.
Fakt ten należy monitorować poprzez odnotowanie każdej czynności w dziennej karcie
kontroli.
5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje
jego używania.
6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest

ścisłe

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
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VI. GASTRONOMIA

1. Automat z napojami jest nieczynny. Dzieci przynoszą picie z domu w bidonach.
2. Zostały wyłączone źródełka i fontanny wody pitnej.
3. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w stołówce.
4. Obowiązuje zakaz kontaktowania się personelu kuchennego z dziećmi oraz
personelem opiekującym się dziećmi. Zasady wydawania posiłków zostaną
omówione z ajentem.

VII.

POSTĘPOWANIE

W

PRZYPADKU

PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA

U

PERSONELU PODMIOTU

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
niepokojących objawów chorobowych.

Pracownicy/obsługa

podmiotu

zostali

poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania
się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie
odsunąć go od pracy.
3. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
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5. Należy stosować się do zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.
6. Należy umieścić w widocznym miejscu wykaz potrzebnych numerów telefonów, w
tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
7. Należy niezwłocznie ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz
rygorystycznie stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
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Załącznik 1.
………………………………………………… ………………………………
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

(miejscowość, data)

...................................................
(adres zamieszkania)

………………………………………………
(nr telefonu do kontaktu)

………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w związku z zagrożeniem koronawirusem wyrażam zgodę na codzienne
mierzenie temperatury u mojego dziecka
……………………………………………..
przed wejściem do szkoły, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych także podczas pobytu dziecka w placówce.

Wyrażam również zgodę na dezynfekcję rąk przez moje dziecko po wejściu do szkoły.
Jednocześnie zobowiązuję się, w razie konieczności ( podejrzenie choroby), do
natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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Załącznik 2.
OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA W SPRAWIE ODBIORU
DZIECKA W CZASIE EPIDEMII

1. Ja niżej podpisana(y) oświadczam, iż moje dziecko będzie odbierane ze szkoły
podczas epidemii przez rodziców/ prawnych opiekunów:
2. Imię i nazwisko matki……………………………………………………………..
3. Imię i nazwisko ojca……………………………………………………………….
4. Oraz z mojego upoważnienia przez następujące osoby:
Imię i nazwisko:

stopień pokrewieństwa:

........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
5. Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane
6. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru dziecka, informację należy
napisać w dzienniku Libus do wychowawcy, sprawującego w danym dniu opiekę nad
grupą.
7. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze szkoły zgodnie z deklaracją.

Warszawa, dnia……………………………
…………………………………………………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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