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PROCEDURA  ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA   

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH STOWARZYSZENIA HANDICAP  

W CZASIE  ZAPOBIEGANIA,  PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID - 19   

 

 

I. PRACA SZKOŁY W OKRESIE PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO  

● Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego, od dnia 01 września 2021, uczniowie  

mają możliwość przebywania w szkole w godzinach: 7.00 – 16.45. Od godziny 16.45 

rozpoczyna się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń szkolnych.                               

● Wejście do placówki sygnalizuje się domofonem.  

● Każdy uczeń, podczas pobytu w szkole, będzie miał dwukrotnie mierzoną 

temperaturę termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatury będzie 

dokonywany przez pielęgniarkę szkolną. Za graniczną, dopuszczalną temperaturę 

ustala się 38 °C . W przypadku podwyższonej temperatury uczeń zostanie 

odizolowany. Rodzic wyżej wymienionego ucznia zostanie poinformowany 

i  zobligowany jest do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły (maks. do 

godziny).  

Niepokojące objawy, każdorazowo, będą skutkowały natychmiastowym 

wezwaniem rodzica lub opiekuna prawnego do niezwłocznego odbioru ucznia                    

z placówki -  najpóźniej w ciągu godziny od otrzymania informacji.  

● Tylko jedna osoba przyprowadza ucznia pod drzwi szkoły. 

● W sprawach administracyjnych zalecany jest  kontakt telefoniczny, e-mailowy.   

W przypadku konieczności wejścia do sekretariatu szkoły, rodzice są zobowiązani do 

dezynfekcji rąk i noszenia maseczki, z zachowaniem 2-metrowego dystansu. 

● Pracownik dyżurujący w  szatni odpowiada za ilość osób w tym pomieszczeniu.   
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II. PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW 

 

A. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW 

● Do szkoły przyprowadzani są tylko i wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 

sugerujących chorobę. Jakiekolwiek objawy chorobowe np. kaszel, katar, gorączka, 

wymioty itp. traktowane będą jako choroba zagrażająca zdrowiu innych osób. W 

przypadku pojawienia się objawów chorobowych u ucznia (kaszel, katar, gorączka, 

wymioty, bóle różnego pochodzenia) zostanie powiadomiony o tym rodzic/opiekun 

prawny. Rodzic ucznia, u którego występują wymienione objawy, zobowiązany jest 

do jak najszybszego odebrania swojego dziecka z placówki  (w ciągu nie dłuższym 

niż 1 godz. od powiadomienia). 

● Uczniowie przyprowadzani są do szkoły przez osoby zdrowe, które powinny być 

zaopatrzone w maseczkę ochronną.  

● Zabrania się przyprowadzania ucznia do szkoły, w przypadku pozostawania w 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych któregokolwiek członka rodziny.  

● Ogranicza się przebywanie w szkole  osób z zewnątrz. Rodzice/opiekunowie prawni 

przyprowadzając ucznia, przekazują go pracownikowi przy wejściu do placówki 

stosując się do zaleceń GIS, m.in. opiekunowie między sobą powinni zachować 

dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra, a osoby przyprowadzające               

i odbierające ucznia, nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno 

do dzieci, jak i dorosłych, na odległość bliższą niż na 2 metry.  

 

B. OSOBY PRZYPROWADZAJĄCE I ODBIERAJĄCE UCZNIÓW DO/ZE  SZKOŁY 

 

● W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki, do szkoły uczeń  

przyprowadzany i odbierany jest przez jedną osobę. Inne osoby pozostają poza 

terenem placówki.   
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● Osoba będąca w głównym holu kontroluje ilość uczniów przebywających w szatni            

i w chwili możliwości wpuszcza następne osoby.  Pozostali rodzice lub opiekunowie 

prawni razem z dziećmi stoją przed placówką czekając na wejście ucznia do szkoły 

według kolejności.   

● Obligatoryjną czynnością jest zdezynfekowanie rąk wg instrukcji znajdującej się przy 

drzwiach wejściowych do szkoły. 

● Rodzic lub opiekun prawny domofonem informuje o przyprowadzeniu ucznia                    

i przekazuje dyżurującej osobie.  Przy odbiorze ucznia ze szkoły obowiązują 

analogiczne zasady – rodzic lub opiekun prawny domofonem informuje potrzebę 

odbioru dziecka, które sprowadzane jest przez pracownika szkoły  do  drzwi 

wejściowych.  

● Uczeń nie przynosi ze sobą ani nie zabiera ze szkoły żadnych przedmiotów.  

● Nauczyciel dopilnowuje, aby uczeń zdezynfekował ręce  natychmiast po przyjściu do 

szkoły, płynem dezynfekującym, wg instrukcji znajdującej się przy drzwiach 

wejściowych do szkoły. 

● Rodzice lub opiekunowie prawni opuszczając  teren szkoły zachowują zasady 

dystansu społecznego.  

 

III.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA   W PRZYPADKU PODEJRZENIA  

ZAKAŻENIA  WIRUSEM COVID - 19  

 

A. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA   

Uczeń, u którego istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka):  

● Zostaje odizolowany przez pracownika szkoły  w tzw. Izolatorium i pozostaje pod 

opieką pracownika do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego. 

● Pracownik szkoły  zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.   
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● Dyrektor niezwłocznie zawiadamia rodziców bądź osoby wskazane do kontaktu 

o zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje się telefonicznie z powiatową/ wojewódzką 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego 

postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

● Obszar, w którym poruszało się i  przebywało dziecko poddany  jest gruntownej 

dezynfekcji.   

Pracownik, u którego istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka):   

● Zgłasza fakt złego samopoczucia  dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia: izolatorium.   

● Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują 

dalsze kroki bezpieczeństwa.   

● Informacja o potrzebnych telefonach na wypadek wystąpienia zachorowania: 

● kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 
115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

 

IV.  ŚCIEŻKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI  

● Pracownicy szkoły – w sytuacjach nagłych – w pierwszej kolejności kontaktują się    z 

rodzicem lub opiekunem prawnym drogą telefoniczną.   

● Rodzice lub opiekunowie  prawni  są  zobowiązani do każdorazowego odbierania 

połączeń telefonicznych przychodzących ze szkoły.  

● Pracownicy szkoły – w razie potrzeby – mogą kontaktować się z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi za pomocą adresów  mailowych  lub  komunikatorów  

internetowych.  

 V. OBOWIĄZKI DYREKTORA   

● Organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów  w terminie ustalonym przez organ 
prowadzący.   
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● Dostosowanie liczebności grup do powierzchni pomieszczeń w których prowadzone 

są zajęcia, formy zajęć, adekwatnie do potrzeb i możliwości uczniów                                   

z  zastosowaniem reżimu sanitarnego.  

● Ograniczenie wstępu dla osób z zewnątrz do niezbędnego minimum                                    

z  zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczki, dezynfekcja rąk).   

● Umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk ( wraz z instrukcją użytkowania) przy wejściu 

do szkoły  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk. 

● Zaopatrzenie wszystkich pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej.   

● Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk i instrukcje mycia rąk przy dozownikach.  

● Monitorowanie systematycznego dezynfekowania wszystkich pomieszczeń, ciągów 

komunikacyjnych, szatni, pomieszczeń  dydaktycznych, powierzchni  dotykowych                

i płaskich, stołów i krzeseł przez pracowników szkoły.   

● Organizacja bezpiecznego spożywania posiłków, wielorazowe naczynia i sztućce 

myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 C.   

●  Podawanie obiadów w  jednorazowych opakowaniach z użyciem jednorazowych 

sztućców, z zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno- higienicznych. 

Spożycie posiłków odbywa się w stałych, ustalonych wcześniej grupach, z 

zachowaniem dystansu. 

● Umożliwienie dzieciom spożywania posiłków przyniesionych z domu. Posiłki mogą 

być dostarczane w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. Przynoszone przez 

dzieci posiłki znajdują się w oddzielnym, specjalnie wyznaczonym do tego pojemniku 

na żywność. 

● Wyposażenie izolatorium w odpowiednie środki ochrony osobistej, leżankę, 

termometr i środki dezynfekujące.    
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● Wywieszenie w widocznym miejscu numerów telefonów do Kuratorium Oświaty, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.                    

VI. OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELI   SPECJALISTÓW   

● Zobowiązani zostają do  przedstawienia uczniom  zasad bezpieczeństwa i właściwej 

higieny podczas zajęć, m.in. o konieczności częstego mycia i dezynfekcji rąk zgodnie 

z instrukcją oraz zachowania wszelkich  zasad higieny zgodnych z zaleceniami Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej  (prawidłowego zachowania się np. podczas kichania, 

kaszlu, itp.).  

● Usunięcie z gabinetów i pomieszczeń, w których przebywają uczniowie, 

przedmiotów oraz sprzętów, których nie można skutecznie wyprać lub 

dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany itp. Systematyczne dezynfekowanie   

pomocy , przyborów w tym sportowych, podłogi  w sali rehabilitacyjnej. 

● Wietrzą pomieszczenia w których przebywają uczniowie, co najmniej raz na godzinę, 

a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.  

● Zwracają uwagę, by uczniowie często i regularnie myli  ręce, szczególnie po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem,  po skorzystaniu z toalety. Nadzorują  właściwe  mycie 

rąk.   

● Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.   

● Stosują indywidualne środki ochrony osobistej dostępne w placówce: maska, 

rękawice, płyn do dezynfekcji. 

● Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia masek w częściach 

wspólnych.  
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VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH, OPEKUNÓW Z BUSÓW   

● Zapoznanie się z obowiązującą w placówce procedurą zapewnienia 

bezpieczeństwa w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

● Zobowiązują się do bezwzględnego wykonywania i stosowania poleceń 

pracowników szkoły dotyczących  przestrzegania reżimu sanitarno- 

epidemiologicznego. 

● Przyjmują do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów 

uczeń nie zostanie przyjęty do szkoły. 

● Odpowiadają za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez dziecko podczas 

oczekiwania na wejście do szkoły.   

● Sygnalizują domofonem przyjście dziecka/ ucznia do szkoły. 

● Zawiadamiają domofonem o przybyciu po dziecko  – pracownik szkoły 

doprowadza ucznia do drzwi wejściowych i przekazuje pod opiekę dorosłego 

opiekuna.   

● Przyprowadzając i odbierając ucznia minimalizują czas przebywania na terenie 

przyległym do szkoły – parking. Zakazuje się tworzenia zgromadzeń osób 

dorosłych jak  i uczniów przed lub po pobycie w szkole. 

● Zobowiązuje się rodziców do przekazania istotnych informacji o stanie zdrowia 

swojego dziecka nauczycielowi lub dyrektorowi. 

● Pozostają w domu z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji i powiadamiają o tym fakcie szkołę. 
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● Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dzieci – bez objawów chorobowych, 

stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić niezbędny czas pozostania 

dziecka w domu, jeśli wcześniej chorowało; 

● Przypominają regularnie i wdrażają dzieci do przestrzegania podstawowych  

zasad higieny m.in. mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania ręki na 

przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę  

na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, uczą 

zachowania dystansu społecznego. 

●  Zobowiązują się do odbierania telefonów ze szkoły. 

 

  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


