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I. Informacje wstępne

1. Określenia użyte w niniejszej Procedurze przeciwepidemicznej oznaczają:
1) Szkoła – Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach,
2) Zajęcia – zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze organizowane i prowadzone 

przez Szkołę lub inne jednostki/osoby w budynkach Szkoły,
3) Procedura – niniejsza Procedura przeciwepidemiczna,

2. Celem Procedury jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w 
wyniku obecności na terenie i w budynkach Szkoły.

3. Pracownicy Szkoły oraz uczniowie klas 4-8 są zobowiązani zapoznać się z odpowiednimi 
fragmentami Procedury oraz postępować zgodnie z zawartymi tam postanowieniami.

4. Uczniowie w klasach 1-3 są zapoznawani z odpowiednimi zasadami określonymi Procedurą
oraz nadzorowani są w zakresie stosowania tych zasad przez osoby prowadzące Zajęcia.

5. Osoby, u których istnieje podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną, w szczególności na
COVID-19 wywoływaną koronawirusem SARS-CoV2, nie powinny przybywać na Zajęcia lub
do  pracy  w  Szkole.  Osoby  te  powinny  pozostać  w  domu  oraz  należy  niezwłocznie
skontaktować  się  telefonicznie  z  lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  aby  uzyskać
teleporadę medyczną, albo Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie, tel.
22 759 88 28 lub całodobowa infolinia 22 250 01 15 albo 798 498 471, a w sytuacji nasilania
się objawów dzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

6. W sekretariacie i portierniach Szkoły udostępnia się w widocznym miejscu informacje o 
numerach telefonów określonych w pkt 5.

7. Zawsze w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia należy zwrócić się do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

II. Ogólne zasady postępowania na terenie i w budynkach Szkoły

1. Na terenie Szkoły wszystkie osoby są zobowiązane przestrzegać aktualnych przepisów prawa
dotyczących  zachowania  w  przestrzeni  publicznej,  w  szczególności  dotyczących  obowiązku
zachowania bezpiecznego dystansu lub stosowania zakrycia ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.

2. Osobami uprawnionymi do wstępu do budynków Szkoły są:
1) uczniowie uczęszczający do Szkoły – Wejście A, B.
2) pracownicy Szkoły - Wejścia A, B, C.
3) służby podejmujące działania ratownicze. Wejścia A, B, C.
4) osoby przyprowadzające/odbierające dzieci - tylko w zakresie odrębnie określonej strefy 

dostępu, dotyczy uczniów klas I tylko w pierwszym tygodniu września 2021 - Wejście A.
5) inne osoby, za zgodą dyrektora Szkoły - Wejście C.

3. Do budynków Szkoły mogą wchodzić tylko osoby:
1) bez jakichkolwiek objawów chorobowych związanych z infekcją dróg oddechowych,
2) których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych.

4. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz.

5. Wejścia prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń kuchennych są przeznaczone wyłącznie dla 
uprawnionych pracowników, którzy nie korzystają z wejść głównych.
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6. Wszystkie  osoby  wchodzące  do  budynków Szkoły,  w tym  także  uczniowie,  są 
zobowiązane:
1) stosować zakrycie ust oraz nosa przy pomocy maseczki,
2) dokładnie zdezynfekować dłonie, także w przypadku stosowania rękawiczek ochronnych, 

wykorzystując w tym celu środek zapewniany przez Szkołę, a w przypadku braku 
rękawiczek i występowania przeciwskazań zdrowotnych dla stosowania środka 
dezynfekcyjnego udać się bezpośrednio do najbliższej łazienki i umyć ręce z użyciem 
mydła zapewnianego przez Szkołę,

3) zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu,

7. Pracownicy portierni są zobowiązani nie wyrażać zgody na wejście do budynków Szkoły osób,
które nie dostosowały się do obowiązków określonych w pkt 5.1, 5.2 i 5.3. 

III. Organizacja zajęć

1. Przyprowadzanie i odbieranie uczniów ze Szkoły.
1) Zaleca się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów 
prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

2) Opiekunami przyprowadzającymi i odbierającymi  uczniów ze Szkoły muszą być osoby bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3) Należy stosować zasadę: jeden opiekun z dzieckiem lub dziećmi z jednego gospodarstwa 
domowego.

2. Po wejściu do Szkoły będzie dokonywany prewencyjny pomiar temperatury przez wyznaczonego
przez Dyrektora pracownika Szkoły,
jeżeli  pomiar  termometrem bezdotykowym wynosi  38oC i  więcej  należy  powiadomić  rodziców
ucznia  w  celu  ustalenia  sposobu  odebrania  dziecka  ze  szkoły  i  przypomnieć  o  obowiązku
konsultacji z lekarzem.

5. Uczniowie klas 1-3 nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa w sali, w której odbywają się 
Zajęcia ich oddziału

6. Uczniowie klas 4-8 będący nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa podczas pobytu w 
sali lekcyjnej, od chwili zajęcia miejsc w ławkach do zakończenia Zajęć.

7. Uczniowie  danej  klasy/grupy  nie  mają  obowiązku  zakrywania  ust  i  nosa  podczas
przechodzenia pomiędzy szatnią przy sali gimnastycznej a salą gimnastyczną oraz w trakcie lekcji
wychowania fizycznego.

8. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się  na stoliku szkolnym ucznia  i  w plecaku.  Uczniowie  nie  powinni  wymieniać  się
przyborami szkolnymi między sobą.

9. Uczniowie  są  zobowiązani  przebywać  podczas  przerw w wyznaczonym dla  danej  sali
obszarze, za wyjątkiem potrzeby przejścia do toalety, biblioteki, sekretariatu, gabinetu pielęgniarki
itp.

10. Niepotrzebne przedmioty nie powinny być wnoszone przez dzieci i uczniów do Szkoły.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami.  W takich  przypadkach  należy  dopilnować,  aby dzieci  nie  udostępniały
swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie
(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
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11. Zaleca  się organizowanie wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz przestrzeganiem zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

IV. Korzystanie z istniejącego na terenie szkoły placu zabaw i boisk szkolnych.

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i boisk szkolnych tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw i boisku szkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać 
nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

3. Wyjście grup/klas na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym.

4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy/klasy. Dzieci z 
poszczególnych grup/klas nie mogą się mieszać.

5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń 
znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie dokonuje 
jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej 
dezynfekcji urządzeń odnotowuje w karcie monitoringu czynności sanitarno-
epidemiologicznych.

6. Przed wejściem dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:
a) upewnić się, czy poprzednia grupa/klasa przebywająca wcześniej na placu zabaw/boisku 
opuściła go. Grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą,
b) przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze
sprzętów znajdujących się na placu zabaw,
c) ustawić dzieci/uczniów jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,
7. Po powrocie z placu zabaw/boiska dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, 
myją ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali.

V. Postępowanie pracowników w budynku Szkoły

1. Pracownicy Szkoły będący w budynku Szkoły nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, 
jeżeli zachowany jest bezpieczny dystans społeczny w przypadku:

1) nauczycieli – podczas: 
 prowadzenia Zajęć,
 pobytu w pokoju nauczycielskim, 
 wykonywania obowiązków na terenie szkoły, 

2) pracowników administracji – podczas wykonywania obowiązków na swoim stanowisku 
pracy, 

3) pracowników obsługi, w tym stołówki – podczas wykonywania obowiązków wymagających
długotrwałego, znacznego wysiłku fizycznego.

VI. Działania Szkoły w zakresie higieny i profilaktyki oraz organizacji

1. Przy użytkowanych wejściach do budynków Szkoły umieszcza się:
1) informację o obowiązku dezynfekowania/mycia rąk, zakrywania ust i nosa, wyrzucania 

jednorazowych maseczek i rękawiczek tylko do oznaczonych pojemników,
2) instrukcje dezynfekowania/mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczki/  rękawiczek, 

stanowiące załączniki do Procedury,
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3) płyn do dezynfekcji rąk, 
4) odpowiednio oznaczony pojemnik służący do wyrzucania maseczek i rękawiczek.

2. Instrukcje dezynfekowania/mycia rąk umieszcza się także w pomieszczeniach i miejscach, w 
których dokonywane są czynności sanitarno-higieniczne, odpowiednio do funkcji tych miejsc.

3. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy 
usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

4. Wszelkie powierzchnie i przedmioty w budynkach Szkoły i na jej terenie, które były lub mogły
być dotykane lub skażone w inny sposób, są regularnie  dezynfekowane lub myte z użyciem
detergentu.  Każda  taka  czynność  będzie  odnotowywana  w  karcie  monitoringu  czynności
sanitarno – epidemiologicznych.

5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 
w razie potrzeby także w czasie Zajęć.

6. Podczas realizacji Zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

7. Zajęcia  pozalekcyjne  organizowane  w  Szkole  powinny  być  prowadzone  w  sposób
uwzględniający  Procedurę.  W  przypadku  Zajęć  prowadzonych  przez  najemców  będzie  to
zapewniane poprzez odpowiednie zapisy w umowach najmu.

8. Korzystanie z dystrybutorów wody pitnej będzie możliwe tylko pod nadzorem pracownika 
Szkoły.

9. Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych zostaną umieszczone w wydzielonym 
pomieszczeniu  wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

VII. Stosowanie zasad higieny przez uczniów

1. Uczniowie powinni często i regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie:
a) po przyjściu do szkoły
b) przed jedzeniem,
c) po skorzystaniu z toalety,
d) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,
e) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły być dotykane przez inne 
osoby,
f) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

2. Nauczyciel powinien regularnie przypominać uczniom o zasadach higieny. 

VIII. Funkcjonowanie świetlicy

1. Zajęcia świetlicowe należy prowadzić w sposób uwzględniający zachowanie bezpieczeństwa w
czasie  epidemii.  W szczególności  w  przypadku  grup  składających  się  z  uczniów  różnych
oddziałów obowiązuje zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego.

2. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
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3. Świetlice należy wietrzyć przed przyjęciem wychowanków, po przeprowadzeniu dezynfekcji 
oraz nie rzadziej niż co godzinę w trakcie prowadzenia Zajęć.

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy ujęte są w Procedurze postępowania podczas zajęć
opiekuńczo-wychowawczych dla wychowawców w świetlicy na czas pandemii w roku szkolnym
2021/2022 załącznik do Procedury.

IX. Funkcjonowanie biblioteki

1. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu, 
stanowiącego załącznikiem do Procedury.

X. Funkcjonowanie jadalni szkolnej

1. Należy rygorystycznie przestrzegać warunków higienicznych wymaganych przepisami 
prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.

2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie 
ustalonym harmonogramem. Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca.

3. Przed  wyjściem  do  jadalni  nauczyciel  ustawia  uczniów  klas  1-3  jedno  za  drugim  i
przyprowadza je bezpośrednio do jadalni. Nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by
trzymały się za ręce.

4. Nauczyciel może wejść z uczniami do jadalni dopiero po upewnieniu się, czy:
• z pomieszczenia wyszła poprzednia grupa/klasa,
• pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji

blatów  stołów  i  poręczy  krzeseł  po  opuszczeniu  jadalni  przez  poprzednią
grupę/klasę.

5. Nauczyciel dyżurujący w jadalni dba o przestrzeganie bezpiecznego dystansu społecznego 
przez uczniów czekających na wydanie obiadu, dotyczy klas 4-8.

Zasady funkcjonowania jadalni określają osobne regulaminy, stanowiące załącznik do Procedury.

XI. Funkcjonowanie szatni szkolnej

1. Uczniowie korzystający z szatni szkolnej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, 
stanowiącego załączniki do Procedury.

XII. Funkcjonowanie sal lekcyjnych, gabinetów specjalistów, sal gimnastycznych i 
organizacja zajęć sportowych

1. Zasady korzystania z sal lekcyjnych, sal gimnastycznych i sprzętów, w nim się znajdujących 
regulują stosowne regulaminy – załączniki do Procedury.

2. Zasady organizacji zajęć sportowych ujęte są w załączniku do Procedury – Regulamin 
organizacji zajęć sportowych.

XIII. Odbieranie przesyłek

1. Dokumenty, przesyłki pocztowe, kurierskie są odbierane przy wejściu C do budynku 
Szkoły.
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2. Odbieranie przesyłek powinno być dokonywane z zachowaniem bezpiecznego dystansu 
pomiędzy osobami i z zastosowaniem środków bezpieczeństwa.

3. Dostarczone przedmioty należy, w miarę możliwości, zdezynfekować niezwłocznie po ich 
odebraniu.

XIV. Działania związane z podejrzeniem zakażenia

1. Jeżeli zaobserwuje się u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w
tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go i umieścić odrębnym pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimalną odległości 1.5 m od innych osób i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze Szkoły.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji  dróg  oddechowych  dyrektor  szkoły  w  trybie  natychmiastowym  odsuwa  go  od
wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz
kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
należy  poddać  gruntownemu sprzątaniu  i  wietrzeniu  oraz  dezynfekcji  powierzchni  dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Szkoły należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie.

Załączniki i instrukcje:

Instrukcja mycia rąk. 
Instrukcja skutecznej dezynfekcji rąk.
Instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki jednorazowej. 
Instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek. 
Szczegółowe zasady organizacji pobytu uczniów klas 1-3 na terenie szkoły.
Szczegółowe zasady organizacji pobytu uczniów klas 4-8 na terenie szkoły.
Procedura postępowania podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy.
Regulamin korzystania biblioteki.
Regulamin jadalni.
Regulamin szatni.
Regulamin sal lekcyjnych.
Regulamin sal gimnastycznych.
Regulamin sali SI.
Regulamin organizacji zajęć sportowych.
Szczegółowe procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u 
dziecka/ucznia obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach
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