
WEWNETRZNE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID -19 

OBOWIAZUJĄCE W CZASIE  PRZEBYWANIA RADY RODZICÓW  NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W TRZEMESZNIE 

 

Postanowienia ogólne 

 Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania rodziców w szkole. 

 Zakres procedury:  

Określenie zasad bezpiecznego i higienicznego pobytu rodziców w szkole, sposobów monitorowania 

oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV2 wśród osób 

przebywających na terenie placówki. Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby 

przebywające na terenie szkoły, w szczególności kadra pedagogiczna,  rodzice oraz inni pracownicy.  

Każdy osoba  przebywająca na spotkaniu rady rodziców musi  podpisać DEKLARACJĘ.  

 § 1 Zasady organizacji pracy na terenie szkoły 

 1. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia środków higienicznych potrzebnych do bieżącego 

funkcjonowania placówki. 

 2. W razie potrzeby Rada Rodziców zaopatruje osoby w  biorące udział w spotkaniu w indywidualne 

środki ochrony osobistej, m.in.: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

 3. Szkoła zapewnia sprzęt i środki czystości. Pracownicy szkoły monitorują stan utrzymania czystości 

ciągów komunikacyjnych i dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych.  

4. Na terenie szkoły wyznaczone jest odpowiednio wyposażone pomieszczenie (m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych (sala logopedyczna).  

5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajduje się plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcja jego używania.  

OPIS DZIAŁAŃ PROCEDURALNYCH 

 Informacje wstępne  

1.  Na spotkanie rady rodziców może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Każda osoba uczestnicząca w spotkaniu nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Osoba  uczestnicząca w spotkaniu powinna przebywać wyłącznie w wyznaczonej sali 

4. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk dla wszystkich wchodzących 

na teren szkoły. 

 § 1 Zasady przebywania na terenie szkoły 

1. Przy wejściu każdy wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekuje ręce.  



2. W przypadku osób, u których występują przeciwskazania do używania płynu do dezynfekcji, 

powinni oni w pierwszej kolejności udać się do najbliższej łazienki w celu umycia rąk ciepłą 

wodą z mydłem przez min. 30 s.   

3.  Przed wejściem do szkoły oraz w ciągach komunikacyjnych wszyscy zobowiązani są do 

zasłaniania ust i nosa za pomocą: maseczki albo przyłbicy, względnie odzieży lub jej części 

(w tym bandany, komina, chusty). Wyjątek stanowią osoby, które nie mogą zakrywać ust     i 

nosa z powodu stanu zdrowia. 

4.  Każda osoba  jest zobowiązana zakrywać nos i usta do momentu zajęcia miejsca w sali . 

5. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie spotkania), każdy uczestniczący  ma obowiązek zakryć usta 

i nos, kiedy podchodzi do niego inna osoba. 

6.  Wszyscy przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do zachowywania dystansu 

społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 m. 

 § 2.  Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

 1. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona przez 

dyrektora, ubrana w środki ochrony osobistej, niezwłocznie przechodzi z osobą wykazującą symptomy 

do wyznaczonej sali izolacji. Osoba ta zakłada maseczkę i rękawiczki i pozostaje w bezpiecznej 

odległości, oczekując na transport pogotowia/rodzica/powiadomionej osoby.  

2. O wystąpieniu symptomów choroby u osoby przebywającej na terenie szkoły należy niezwłocznie 

zawiadomić dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy podejrzenie dotyczy pracownika szkoły, także organ 

prowadzący. Do odwołania wstrzymuje się możliwość wejścia na teren szkoły innych osób.  

3. Osoby, które miały kontakt z osobą wykazującą symptomy zarażenia, należy odizolować w 

wyłączonym z użytkowania pomieszczeniu. 

 4. Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia 

zachorowania na COVID-19 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku, gdy 

podejrzenie dotyczy ucznia, dyrektor powiadamia  również jego rodziców.  

 5. Pomieszczenia, w których przebywała, oraz obszar, w którym poruszała się osoba z podejrzeniem 

wystąpienia zakażenia, są niezwłocznie dezynfekowane, poddane gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) przez wyznaczony do tego 

personel zaopatrzony w środki ochrony osobistej.  

§ 3.  Postanowienia końcowe  

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem …... 

 2. Procedury obowiązują do odwołania. Procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 


