
PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO W CZASIE 

OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz  gdy nie 
został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów  

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich  

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły  

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa  

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Bezwzględnie 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. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, 
zachowując zasady:  
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz 
dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

5. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby z zewnątrz, poza tymi, którzy są niezbędni  

do prowadzenia działalności, z zachowniem wszelkich środków ostrożności: 

- mieć zasłonięte usta i nos, 

- rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować dłonie, 

- przebywać w wyznaczonym obszarze: sekretariacie szkoły,  gabinecie dyrektora lub 

wicedyrektora. 

6. Rekomendowany jest kontakt telefoniczny pod nr 61 29 13 129 lub mailowy 

sekretariat@zsobrzycko.pl.  

7. Rodzice/opiekunowie kontaktują się z nauczycielami z wykorzystaniem technik komunikacji 

na odległość (wyjątek stanowią stacjonarne zebrania i dyżury z rodzicami prowadzone  

z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

8. Jeśli uczeń w czasie pobytu w szkole zacznie wykazywać niepokojące objawy chorobowe, 
które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan 
podgorączkowy lub gorączkę nauczyciel prowadzący zajęcia dokona pomiaru temperatury.   

W przypadku, gdy temperatura ciała ucznia przekroczy 38°C, uczeń zostanie odizolowany  
a rodzice niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 
Należy poinformować dyrektora zespołu szkół o postawionej diagnozie.  

9. Dziecko nie przynosi do placówki zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. 

10. Systematycznie należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny. Zwracać uwagę 

na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 

zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie   

można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 
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12. Na korytarzach i w szatniach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, 

rekomenduje się noszenie maseczek ochronnych.  

13. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

wspólnej szkoły oraz w autobusie szkolnym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 

14. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą  

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być codziennie  czyszczone z użyciem 

wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga 

powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu 

zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę. 

16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć  

i podczas przerwy. 

17. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,  

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

18. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:  

− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,  

− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,  

− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,  

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów. 

      19. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  

             w bibliotece. 

 

STOŁÓWKA I PRZEDSZKOLE 

1. Personel kuchenny wchodzi osobnym wejściem i nie kontaktuje się z dziećmi, ani z innymi 

pracownikami. 

2. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i personel. 

Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.  

3. Co do zasady, każda z grup przedszkolnych przebywa w jednej wyznaczonej sali. 

4. Do grupy przyporządkowani zostają stali opiekunowie. 

5. Z sal muszą być usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

jak np. pluszowe zabawki. 

6. Grupy 3- i 4- latków wchodzą wejściem od strony placu zabaw a pozostałe wejściem 

głównym do budynku. 

7. Opiekunowie nie wchodzą do budynku, z wyjątkiem opiekunów, którzy przyprowadzają dzieci 

w okresie adaptacyjnym pierwszych dwóch tygodni września. Powinni oni zachować dystans 

społeczny, w każdej części obiektu, min 1,5 m. 

8. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

9. Grupy mogą korzystać z placu zabaw zamiennie. Odstęp między wchodzącą a wychodzącą 

grupą musi wynosić co najmniej 15 minut. W tym czasie klamki i poręcze na sprzętach 

zostaną przemyte z użyciem detergentu. Po zakończonych zabawach powierzchnie dotyku 

będą zdezynfekowane. 

10. Do jadalni grupy wchodzą z zachowaniem 15 minutowej przerwy. W tym czasie są myte 

powierzchnie dotykowe z użyciem detergentu. 



11. Pracownicy kuchni wydają posiłki lub ustawiają na stołach i w czasie ich spożywania nie 

przebywają w jadalni. 

12. Zabawki np. piłki, skakanki, obręcze muszą być codziennie dokładnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub dezynfekowane. 

13. Płyn do dezynfekcji umieszczony jest w dozowniku w przedsionku budynku i obligatoryjnie 

korzystają z niego osoby dorosłe wchodzące do budynku. 

14. Należy dopilnować, aby dzieci często myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do 

przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

15. Powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł  

i powierzchnie płaskie myje się z użyciem detergentu co najmniej dwa razy dziennie  

i dezynfekuje.  

16. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.  

 

Procedury będą zmieniane i dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

          /-/ Anna Rudy 

  


