
PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY                        

ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI W OKRESIE PANDEMII COVID-19                                                 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO          

W DRAWSKU POMORSKIM 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi. (Dz.U.z 2008 Nr 234 poz. 1570 ze zm.) 

2.  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) 

3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.) 4.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410),  

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 

U.2020.697)  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 780)  

7.  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

8. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

 

                                                                  § 1 

                                         POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii 

COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników, rodziców i dzieci w Szkole Podstawowej nr 1, 

świadczących pracę i przebywających na jej terenie. 

2.  Celem procedur jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby    

COVID-19. 

3.  Procedura określa działania, które pozwolą zminimalizować możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 

związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki 

jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE (Załącznik nr 4). 

     

 



                                                               § 1 

                                                  Odpowiedzialność 

 

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników i rodziców jest 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim. 

2. Pracownicy i rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej na tablicach 

informacyjnych oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki, w trakcie trwania pandemii, odpowiedzialni 

są 

za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo 

powierzonych im dzieci. 

4. Rodzice i dzieci przebywający na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są 

za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.  

                                                                          

                                                                       § 2 

                                        OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce 

do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i 

choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy oddziałów na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 

rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie 

pandemii.  

5. Zleca prowadzenie zajęć nauczycielom w klasach I-III, tzn. nauczycielom edukacji 

wczesnoszkolnej oraz innym nauczycielom, w pierwszej kolejności tym, którzy nie realizują 

zajęć w pełnym przydzielonym im wymiarze (§ 4 ust. 3, 4, i 5 rozporządzenia z dn. 20 marca 

2020 r.) 

6. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o 

odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak                    

i dowiezieniem go. 

7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka.  

8. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny: w skład zestawu wchodzą: przyłbica, 

kombinezon ochronny, maseczki, rękawiczki, środek do dezynfekcji.  

9. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników: rękawiczki, przyłbice, maseczki, 

fartuchy itd. oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni (we współpracy z 

organem prowadzącym). 

10. Dopilnowuje, aby przy wejściu do budynku B i C,  w miejscu przygotowywania posiłków 

oraz w każdej sali, w której będą przebywali uczniowie, umieszczono dozownik z płynem do 

dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła w płynie oraz 

instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w 

widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji 

rąk (umieszczone w widocznych miejscach   w placówce).  

11. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie                                   

z powierzonymi im obowiązkami.  



12. Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka – telefonicznie w przypadku 

stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka, a szczególnie objawów świadczących o 

zakażeniu koronawirusem, informuje o potrzebie niezwłocznego kontaktu z lekarzem oraz 

prosi o informacje zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka. 

13. Informuje organ prowadzący oraz Państwową Inspekcję Sanitarną o zaistnieniu podejrzenia 

choroby u dziecka.   

14. Informuje pracowników szkoły i rodziców o obowiązującej w szkole procedurze 

bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19.  

15. Organizując żywienie, dodatkowo wprowadza zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także wysokiej higieny, mycia                         

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów. 

16. Organizuje bezpieczne korzystanie z posiłków. 

 

                                     

        

                                                     § 3 

    OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NA TERENIE PLACÓWKI 

  

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, tj.                                    

 regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy pojemnikach, w 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

 kasłania, kichania w jednorazowa chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 

 stosowania zasady utrzymywania dystansu społecznego między sobą i zachowania 

bezpiecznej 1.5 metrowej odległości pomiędzy współpracownikami 

2. Każdy pracownik pedagogiczny i niepedagogiczny, zobowiązany jest do samoobserwacji              

i pomiaru temperatury ciała dwa razy dziennie. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (objawy 

typowe: duszności, kaszel, gorączka, nadmierne zmęczenie lub nietypowe: łzawienie, 

utrata smaku, węchu) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  

4.  Do szkoły, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wchodzą wejściem głównym 

budynku B, z wyłączeniem pracowników kuchni. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem 

od zaplecza kuchennego.  

5.  Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce 

płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) 

i myją ręce zgodnie z instrukcją. 

6.  Wszyscy pracownicy używają indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, maseczki na usta i nos, ewentualnie przyłbice a także fartuchy z długim rękawem 

adekwatnie do aktualnej sytuacji. 

7.  Przed przystąpieniem do czynności oraz po zakończeniu czynności pracownicy zobowiązani 

są do umycia i dezynfekcji rąk: po przyjściu do pracy, przed i po kontakcie z dzieckiem, jego 

wydalinami, wydzielinami, przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, po kontakcie                         

z zanieczyszczonymi przedmiotami, po wyjściu z toalety, po wytarciu nosa, 

po zakończeniu pracy itp. 

8.  Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.  



9.  W pomieszczeniu socjalnym/gospodarczym mogą przebywać maksymalnie trzy osoby                   

z zachowaniem odstępu minimum 1,5 metrów od siebie. Ogranicza się jednak do minimum 

przebywanie pracowników w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych. 

10. Na teren szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego powodu przebywania 

na terenie placówki, a zwłaszcza osoby z objawami choroby. 

11. Wszystkim pracownikom placówki zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

                                                                    § 4 

                       OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 

 

1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora 

harmonogramu: w ciągu jednego dnia w każdej z działających grup, pracują w szkole 

wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele. 

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą zajęcia z elementami zajęć dydaktycznych.  

3. Wyznaczeni nauczyciele, którzy nie realizują zajęć w pełnym przydzielonym im wymiarze           

(§ 4 ust. 3, 4, i 5 Rozporządzenia z dn. 20 marca 2020 r.) odpowiedzialni są za prowadzenie 

zajęć opiekuńczo wychowawczych.  

4. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wobec dzieci nieuczestniczących w zajęciach w 

szkole, kontynuują realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

i w godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w 

niezbędne działania w placówce. 

5. Nauczyciele pracujący z dziećmi w placówce: organizują działania opiekuńczo-wychowawcze 

z elementami działań dydaktycznych w godzinach 6.30 – 16.00. 

6. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. 

Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, ale bez wzbudzania lęku. 

7. W miarę możliwości dbają, aby dzieci nie skupiały się w jednym miejscu i zachowywały 

dystans społeczny minimum 2 m. 

8. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej            

w widocznych miejscach w placówce). 

9. Przypominają i dają przykład, zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

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

10. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na boisko szkolne: 

  organizują wyjścia poszczególnych grup na teren wokół budynku szkolnego, tak aby 

grupy nie stykały się ze sobą, korzystają ze swojego miejsca wyznaczonego do zabawy; 

  ograniczają do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach 

komunikacyjnych  

11. Informują rodziców i dzieci o zakazie przynoszenia do placówki zabawek/ maskotek i innych 

zbędnych przedmiotów. 

12. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach. 

13. Prowadzą pomiar temperatury ciała dziecka w sytuacji:  

 złego samopoczucia; 

  przy zauważeniu niepokojących objawów u dziecka (kaszel, gorączka, nadmierne 

zmęczenie, duszności) 



  natychmiast izolują dziecko od reszty grupy, powiadamiają dyrektora o 

zaobserwowaniu podejrzenia choroby u dziecka lub u siebie i wprowadzają 

procedury podejrzenia zachorowania na Covid-19.  

 

 

                                               § 5 

             ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW W SZKOLE 

 

1. Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia dziecka do szkoły na dwa dni przed planowanym 

              przyjęciem. 

2. Do szkoły przychodzą tylko dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni pracują i nie są               

w stanie zapewnić im opieki. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony, 

zdrowia służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych 

realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

3. Weryfikacja rodziców pracujących odbywa się na podstawie ich pisemnego oświadczenia 

(załącznik nr 5). 

4. Opieka nad dziećmi odbywa się w godzinach: od 6:30 do 16:00. Dzieci przyprowadzamy             

w godz. 6.30 - 8:00, a odbieramy w godz. 15:30 -16.00. 

5. Każda grupa dzieci przebywa w tej samej, stałej sali. 

6. Do każdej grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, ci sami nauczyciele                                  

i opiekunowie. 

7. Liczba dzieci w sali zależy od jej powierzchni. W grupie może przebywać do 12 dzieci. 

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza 

niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla 

uczniów klas I -III powinny wynosić min. 1,5 m (jeden uczeń – jedna ławka). W 

uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - 

nie więcej niż       o dwoje. 

8. Uczeń klas I – III posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Drugie śniadanie, przyniesione z domu, dzieci spożywają w sali, w której mają zajęcia                    

z zachowaniem zasad BHP. 

10. Z sali usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, drobne klocki, układanki, dywany). Jeżeli do zajęć 

używa się przyborów sportowych należy je zdezynfekować. W salach wszystkie 

wydezynfekowane zabawki znajdują się na półkach. Po skończonej zabawie, określoną 

zabawką, dziecko lub pracownik odkłada ją do wyznaczonego kosza. Następnie pracownik 

szkoły wynosi kosz z zabawkami do dezynfekcji, po czym wnosi czyste zabawki do sali i 

układa je na półkach. 

 

11. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, 

jednakże należy unikać większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

12. Na boisko szkolne oddziały wychodzą rotacyjnie. 

13. Zakazuje się wyjść z dziećmi poza teren placówki np. spacery, wycieczki. 



14.  Sale, w których prowadzi się zajęcia należy systematycznie wietrzyć co najmniej raz na 

godzinę, a jeżeli jest to możliwe powinny być na stałe uchylone górne okna. 

15. Wprowadza się zakaz przynoszenia zabawek/maskotek i innych przedmiotów przez dzieci. 

16. Nauczyciele i rodzice informują dzieci o konieczności zachowania dystansu ze względów 

zdrowotnych. 

17.  Dzieci, które przyjdą do szkoły, mają być ubrane w wygodny strój umożliwiający w miarę 

możliwości samodzielne ubieranie się i rozbieranie. 

18. Przed przystąpieniem do czynności oraz po zakończeniu czynności, np. po przyjściu do 

szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, dzieci 

zobowiązane są do umycia rąk. 

19. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się zgodnie z Instrukcja mycia rąk, 

wywieszoną w widocznym miejscu w toaletach. 

 

                                                                       § 6 

ZASADY ZACHOWANIA HIGIENY PRZEZ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 

 

1. Pracownicy administracji obsługujący interesantów zobowiązani są do zachowania 

szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do czynności pracownik może założyć 

maseczkę, przyłbicę, rękawiczki. 

2.  Jeżeli w jednym pomieszczeniu administracyjnym, odległość od stanowisk pracy jest poniżej 

1,5 m, pracownicy są wyposażeni w maski i przyłbice. 

3. Po każdym zewnętrznym obiegu dokumentów powinno się dezynfekować dłonie                                

i powierzchnię roboczą. 

4. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego w pracy                                 

z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%). 

5. Systematycznie powinno się dezynfekować klawiaturę, myszkę, blat biurka, telefon po 

każdym użyciu. 

 

                                                                      § 7 

                                      OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 

 

1.  Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.  

2. Przy wejściu/wyjściu dziecka do/ze szkoły wyznaczony przez dyrektora pracownik, 
wyposażony w maskę, przyłbicę i rękawiczki jednorazowe, mierzy dziecku temperaturę.      

3. W przypadku braku odchyleń od normy, przekazuje dziecko pracownikowi, który 

odprowadza dziecko do miejsca wyznaczonego na przebranie się, a następnie do 

odpowiedniej sali, a po zajęciach oddają pod opiekę rodzica/ opiekuna prawnego/osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka. 

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika mierzącego temperaturę dziecku, 

objawów chorobowych, w tym podwyższonej temperatury u dziecka, nauczyciel nie 

odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora szkoły o zaistniałej 

sytuacji. 

5. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, a jeżeli to 

możliwe uchylają na stałe górne okna. 

6. Pracownicy obsługi podający posiłki dla dzieci obowiązkowo dokonują dezynfekcji rąk, są 



wyposażeni w maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe i przestrzegają przepisów 

bezpieczeństwa. 

7.  Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania         

w czystości ciągów komunikacyjnych  

8.  Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze 

krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów w salach   oraz zabawki, pomoce 

dydaktyczne i sprzęt sportowy. 

9.  Na bieżąco sprzątają i dezynfekują toalety.   

10.  Czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją przydzielonych pomieszczeń. 

11. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19: 

 przeprowadzają dezynfekcję ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji;  

 ściśle przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

 

 

                                                            § 8 

                        

            OBOWIAZKI PRACOWNIKÓW PIONU ŻYWIENIOWEGO 

 

1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia.  

2. Pracownicy kuchni wchodząc do szkoły myją i dezynfekują ręce, poddają się badaniu 

temperatury ciała. 

3. Przed wejściem do kuchni właściwej (sala produkcyjna) personel kuchni jest zobowiązany do 

całkowitej wymiany odzieży oraz obuwia, a pod odzieżą ochronną do pozostawienia tylko 

odzieży osobisej. 

4. Wykonując zadania, utrzymują w miarę możliwości odległość 2 metrów pomiędzy 

stanowiskami pracy, a jeśli to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej. 

5. Oprócz środków higieny osobistej, tj. fartuchów z długim rękawem, czepków, stosują 

jednorazowe rękawiczki, maseczki lub przyłbice.  

6. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

7. Pracownicy codziennie monitorują proces przeprowadzania prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości toalet, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek włączników światła i powierzchni 

płaskich, w tym blatów roboczych, pojemników.  

8.  Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. 

9. Dbają o czystość magazynu spożywczego. 

10. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru. 

11.  Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia przed drzwiami od zaplecza 

kuchennego  

12. Pomoce kuchenne wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały 

dostarczone produkty do worków na śmieci i zamykają je szczelnie. Jeśli rozpakowanie 

produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu 

myją/dezynfekują opakowanie.  

13.  Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi 

 



 

                                                        § 9               

 

                                 OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

  

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego                 

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują 

stosowne OŚWIADCZENIE (załącznik nr 4). 

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 

istotne. (załącznik nr 7) 

3. Zobowiązani są podać aktualny numer telefonu lub inny sposób komunikacji, pod 

którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach w trybie pilnym.  

4.  Są zobowiązani do odbierania telefonu ze szkoły (94/ 363 23 12), który podany jest 

rodzicom przez wychowawców i widnieje na stronie internetowej szkoły 

(www.spdrawsko.pl). 

5. Wyrażają zgodę na profilaktyczne mierzenie temperatury dziecku, składając stosowne 

OŚWIADCZENIE (załącznik nr 8)  

6. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub               

w izolacji. 

7. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  

8.  W razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce 

natychmiast odbierają dziecko z placówki (max.30 min) przed wejściem do budynku C. 

9.  Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, 

jeśli wcześniej chorowało.  

10. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają dziecko z oddziału 

przedszkolnego muszą mieć nałożoną maseczkę i rękawiczki. 

11.  Rodzice nie wchodzą do placówki, podpisują przed wejściem do budynku C stosowne 

dokumenty i przekazują dziecko wyznaczonemu przez dyrektora pracownikowi szkoły. 

12.  Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.  

13.  W domu, przed zamiarem przyprowadzenia syna/córki do oddziału przedszkolnego, rodzic 

zobowiązany jest do zmierzenia temperatury dziecku.  

14.  Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

15.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą      

z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.  

16.  Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

17.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci z przedszkola powinni 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący 2 metry. 

                                                                

                                                                    § 8 

Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby Covid 19 określa odrębna 

procedura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  Dyrektor Szkoły  

                                                                                                                  Lucyna Jabłońska   

                                                                                                                                               


