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Procedura postępowania w związku z zagrożeniem korona wirusem  

w Społecznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju 

 

I. Procedury organizacyjne 

1. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia środki do dezynfekcji 
rąk i powierzchni oraz środki ochrony dla pracowników. 

2. Na zajęcia nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi 
wskazującymi na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. 

3. Przed wejściem do budynku zostanie umieszczona informacja o skorzystaniu z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez 
osoby dorosłe, wchodzące do budynku. 

4. Rodzice/opiekunowie wchodzący do budynku (wyłącznie za zgodą pracownika) , 
zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub założyć rękawiczki ochronne 
oraz zakryć usta i nos. 

5. W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa poza przestrzenią 
wspólną – korytarze i toalety, gabinet pedagożki szkolnej, biblioteki i sekretariatu, 

6. Każda grupa będzie miała zajęcia w miarę możliwości tylko w jednej wyznaczonej sali, 
w miarę możliwości codziennie z tymi samymi pracownikami. 

7. W salach znajdują się tylko te zabawki, które są na stanie szkoły i mogą być 
skutecznie dezynfekowane. Dzieci nie będą mogły przynosić do szkoły rzeczy bez 
zgody wychowawcy. Wszystkie zabawki i przedmioty w sali będą codziennie 
dezynfekowane. Zabawki użyte przez jedno dziecko będą dezynfekowane przed 
użyciem przez inne dziecko. Wychowawca wyznaczy miejsce do składowania zabawek 
przed ich ponownym użyciem, np. pojemnik plastikowy. 

8. Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem będą dezynfekowane po zakończeniu 
pracy, natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty stołów i poręcze krzeseł oraz klamki 
co najmniej 2 razy w ciągu dnia oraz w razie zajścia takiej potrzeby. 

9. Dyrektor monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych w salach i w pomieszczeniach. 

10. Sale są skutecznie wietrzone, szczególnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu. 
11. Zabawy będą tak organizowane przez nauczycieli, aby nie stwarzać sytuacji do zbyt 

bliskich kontaktów między dziećmi. 
12. Dzieci z różnych grup nie będą stykały się ze sobą. 
13. Rodzice/opiekunowie w razie zmiany numeru telefonu zobowiązani są uaktualniać 

swoje numery aby zapewnić szybką komunikację z wychowawcami dziecka. 
14. Ograniczamy przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
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15. Na tablicy ogłoszeń w holu, na piętrze znajdują się numery telefonów do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi 
Dyrektor/Wicedyrektor lub upoważniony pracownik będzie się kontaktować w 
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie 
placówki. 

16. Żywienie dzieci odbywać się będzie z zachowaniem procedury higieny i 
bezpieczeństwa. 

 II. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z klas I - III 

1. Na teren budynku wpuszczane jest tylko dziecko. 
2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane od godziny 7.00 do 8.00 
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka. 
4. Dzieci będą odbierane od rodziców przy wejściu głównym do szkoły i kierowane do 

szatni. Rodzice wraz z dziećmi przychodzą pod budynek w maseczkach, powinni 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący min. 2 m. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w innym wyznaczonym miejscu. 
Uczniowie nie wymieniają się przyborami między sobą. 

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u 
dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora 
lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca 
kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o 
konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia 
dziecka. 

7. Odbiór dziecka: osoba odbierająca (w maseczce) dzwoni do drzwi głównych, oczekuje 
na pracownika (maseczka, rękawiczki), któremu podaje imię i nazwisko dziecka oraz 
klasę. 

8. W przypadku gdy dzieci przebywają na terenie boiska szkolnego odbiór dziecka 
odbywa się na zewnątrz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. 

III. Wyjścia na teren boiska szkolnego 

1. W przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych dzieci będą korzystały z 
terenu boiska szkolnego. 

2. Na terenie boiska szkolnego mogą przebywać grupy z zachowaniem dystansu oraz 
procedur bezpieczeństwa. Nauczyciele zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup 
podczas wychodzenia lub powrotu do budynku nie kontaktowały się ze sobą, grupy 
poruszają się nie krzyżującymi ze sobą drogami. 

3. Teren boiska szkolnego dostępny jest tylko dla dzieci i upoważnionych pracowników. 
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IV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego 
stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, 
rękawiczki i fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do 
pomieszczenia). 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, 
gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę 
go zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami 
/opiekunem/ opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z 
placówki informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, 
Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową 
Stację Epidemiologiczną. 

6. Wskazana przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 
pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

7. Nauczyciel wychowawca grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej 
sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i 
dezynfekowana przez pracowników wyposażonych w rękawiczki i fartuch 
ochronny(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje 
ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki i 
fartuch ochronny 

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko przy tylnym wejściu do budynku 
placówki. 

10. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji dziecka z objawami chorobowymi 
po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są 
powierzchnie dotykowe. 

11. Wychowawca sporządza listę dzieci i pracowników z którymi dziecko z objawami 
chorobowymi miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

12. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 
chorobowych dzieci wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

13. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 
działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

 

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala 
celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu 
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podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o 
podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt do 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

V. POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem 
koronawirusa 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z 
podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym 
państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden 
dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

  

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 
ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz klasach. 
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość 
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z 
powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów 
gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić 
do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny 
albo obserwacyjno-zakaźny.  Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji 
publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, 
która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. 

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w 
których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia 
koronawirusem. Jednak w dbałości 
o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać 
w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 
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7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, 
w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny 
oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to 
możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć 
krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami 
bezpieczeństwa żywności. 

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

  

Dodatkowe informacje można uzyskać: 

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje 
dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem. 

 (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) 
 (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na 

stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-
robic 

 (lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego 
Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na 
stronach: gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus). 
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