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pRocEDURy BEzplEczENsTwA w oKREslE pANDEMll covlD-19 'l'1ii 
a-JL ' 08.2,(

NATERENlE SPEOAIEGO OŚRODXASZKOLNO_WYCHOWAWCZEGO

W KoszALlNlE

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r, o żapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz, U, z 2019 r.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji sanitarnej (Dz, U. z 2019 r.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo ośWiatowe (Dż. U. z 2019 r,)

Rozporżądzenie Ministra EdUkacji Narodowej isportu W 5prawie beżpiecżeństwa i
higieny W publicznych i niepublicznych szkołach i placóWkach (Dz, U, Z 2003 r.)

Rożporządżenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. W 5praWie
szcze8ólnych rożWiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowanaa jednostck
systemu ośWiaty W związku z zapobie8aniem, przeciWdżiałaniem i zwalczaniem
covlD-19 (Dz, U. z 2020(.zezln.\

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i GłóWne8o
lnspektoratu sanitarnego dla sżkól podstaWowych - tryb pełny saacjonarny
(02.08,2021 r.)

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+ szczepienie rekomendowane dlo pracowników szkół oraz uczniów
w określonych grupach wiekowych.

pned i po mycie powierzchni detergentem
lub derynlekcja środkiem dezynfekujqcym.

minimdlna odległość pomiędry osobomi: t5 m.

ezynlekcja

ystans

igiena - częste mycie rqk (lub dezynJekcja rqk), ochfona
podczas kichonia i kgszlu, unikanie doĘkania oczu,
nosa i ust.

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie moźna zachowaćoseczkd
dystdnsu.



: ,'ietrzenie pned, po i w trakcie zajęć oraz przen^l, a takŻe w dni
wolne od zojęć,

DzlEcKo/UczEŃ - PRzEDszKoLE, szKoŁA PoDSTAWoWA, szKoŁA
PONADPODSTAWOWA, RW

. Do placówki może uc.ęszczać dziecko ber obiawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz 8dy nie zo§tal nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub iżolacji domowej

. Dziecko/uczeń iest p.zyprowadzany do glównych d.zwi wejściowych placówki, skąd
odbiera.ie pracownik ośrodka.

. pracownik ośrodka dokonuje pomiaru temperatury ciala dziecka/ucznia w holu
wejściowym szkoly.

. po wejściu do placówki uczeń niezwłocznie myje ręce/dezynfekuje ręce.

. Dziecko/ uczeń po zakwalifikowaniu do wejścia do szkoty.iest kierowany przez
pracownika ośrodka do szkoly lub śWietlicy szkolnej/ zgodnie z planem zajęć/ do

szatni a następnie do szkoły lub śWietlicy szkolnej.

. Podwyższona temperatura ciała dziecka/ucznia (37,5 stopni iWyżej) nie pozwoli na
prżyjęcie dziecka/ucżnia do placóWki, rodzic/opiekun, czekający przed drzwiami
placóWki przejmuje opiekę nad dzieckiem/uczniem. Uczeń przychodzący

samodżielnie do placówki a Wskazujący na objawy chorobowe, zostaje odizolowany
(pokój chorych) a rodżice/prawni opiekunowie Wezwani do natychmiastowego
odebrania dziecka/ucznia.

. pomiar temperatury ciała dziecka/ucznia odbywa się każdego dnia.

. Dżiecko/uczeń prżychodżi do placówki zdrowe, bez objawów chorobowych
(duszności, kaszel, katar, bóle mięśni, g|owy, 8orącżka).

. Dziecko/0czeń musi posiadać mydlo w płynie z dozownikiem oraz ręcznik papierowy,
przybory te pozostają W klasie i muszą być uzUpełniane na bieżąco /środki te 5łużą do
indywidUalne8o UźYtkU/. W celu zachowania zasad higieny Uprasza 5ię o doposażenie
dżiecka/ucznia W osobisty pojemnik/śniadanióWkę do przechowywania ma§ki, W

czasie kiedy nie będzie ona używana.

. Dziecko/uczeń nie może przynosić ze sobą do szkoły zbędnych rżeczy takich jak

biżuteria oraz np, żabawki.

. Dziecko/uczeń nie jest żobowiązany do no§żenia maseczki w klasie, iest natomiast
zobowiązany (.jeśli pożWala na to zdrowie)do noszenia masecżkipodczaś
przemieszczania 5ię pomiędzy częściamiA, B, c budynkU.

. Dzieci/uczniowie w klasach zachowują dystans spoteczny {siedzą w wyżnaczonym
przez nauczyciela miejscu).



. Dzieci/uczniowie korzystają tylko z wlasnych przyborów sżkolnych, przybory te są

odkladane w wyznaczone przez nauczyciela miejsce.

. Dżie.i mo8ą spożywać posiłkii napoi€ prżynie§ion€ z domu. Posiłki mo8ą być
przynośzone w poiemnika.h prywatnych i w nich spoŻywane.

. zaleca §ię pobyt uczniów na świeżym powiekzu na terenie §żkoły

. Rekomenduie §ię ortaniza.ię wyjść W mieisca otwańe, np. park, las, tereny zielone,
z żachowaniem dy§tansu od osób t.zeci.h oraz zasad obowiązuiąGvch w prźestrzeni
publicznej. Naleźy unikać Wyjść 8rupowych i wyciecz€k do zamkniętYch p.zestrzeni
z infrastrukturą, lćóra uniemożliwia zaahowanie dystansu społecznego.

NAUczYclEL - PRzEDszxoLE, szKotA PoDsTAWoWĄ szKotA
PoNADPoDSTAWoWA, R.W

. Nauczyciel podczas wykonywania obowiązkówjest zobowiązany do noszenia
maseczki.

. Nauczyciel zachowuje dystan5 społeczny oraz dba o zachowanie bezpiecznej
odle8łości Wśród dzieci/ucznióW,

. Nauczyciel przestrzega zasad higieny - częśe8o mycia rąk, deżynfekcji, nie dotyka
okolic twarzy, ocżu i nosa. obowiążkowo zakrywa twarz podczas kichania i kaszlu.

. Nauczyciel przyjmujący ucznia/dziecko na pierwsze zajęcia W danym dniu
zobowiążanyjest do dopilnowania umycia rąk przez Ucznia/dziecko.

. NauczVciel kontroluje przestrze8anie za5ad hi8ieny Wśród dzi€ci/ucznióW.

. Naucżycie| dba o to aby dziecko/uczeń korżystało/l tylko ze swoich przyboróW

szkolnych.

. Nauczyciel przychodzi do pracy zdrowy. bez objawów wskazujących na chorobę.

. Nauczyciel wraz z dziećmi/ucżniami, w miarę możliwości, przebywa w wyznaczonej
sali.

. Podczas realizacii zaięć, W tym zaięć wychowania fitycznego i spońowych,
w których nie można zachować dystansu, należy urezygnować 2 ćwiczeń i gier
kontaktowych.

. Pomieszczenia w których pracuje/przebywa nauczyciel należy Wietrzyć co godzinę.

. Nauczyciel reguluje czasem przerw śródlekcyjnych tak, aby na korytarzu szkolnym nie
bfo większych zgromadzeń.

. sprzęt l materiał wykorzystyurane podczas zaięć prakty.znych należy cżyścić lub
d€zynfekować.

. W przypadku podejrzenia zakaźenia koronawirusem (wystąpienia objawóWj
duszności, kaszel, gorączka) u pracownika lub członków rodziny zamieszkujących w



jednym go§podarstwie domowym, pracownik pozostaje W domu i powiadamia o tym

fakcie dyrektora placóWki.

. Nauczyciele szkól oraz grup wychowawczych w pokojach nauczycielskich mogą

przebywać jednocześnie w ilości 2 osób,

RoDzlc/oPlEKUN

. Rodzice/opiekunowie przyp.owadzaiąGy dżie.i do placówki nie mo8ą wykazywać

obiawóW infekcji lub choroby zakaźnei oraż. Nie mo8ą być objęci obowlązkiem
kWarantanny lub izolacii domowej.

. Rodzic prżyprowadza dziecko/ucżnia do placówki iodbiera o wyznaczonej 8odzinie
zgodnie z planem lekcji,

. Rodżic po przyprowadżeniu dziecka zobowiązanyjest poczekać przed placówką na

Wynik pomiaru temperaturv ciała dziecka. Jeślijest ona prawidtowa, Uczeń/dżiecko
pozostaje pod opieką pracownika szkoły,

. w świet|icy szkolnej przebywaią tylko d2ieci/uczniowie pracującvch rodziców (po

Wcześniejszym zapisaniu dziecka/ucznia), Podanie o udzial dziecka/ ucznia W

zajęciach śWietlicowYch składamy u wychowawcy klasy W dniu rozpoczęcia roku

szkolnego, Wyniki rekrutacji będą znane dnia następne8o.

. Rodzic w kontakcie z pracownikami szkoly przestrżega uasad zachowania dystansu

społecźnego, żaslania nos i usta.

. Rodzic może przebywać na terenie placówkijedynie po wcżeśniejszym uzy§kaniu

zgody (W wyjątkowych sytuacjach).

. kontakt z pracownikami placówki odbywać się będzie telefonicznie, pocztą

elektroniczną, ofaz popżez dokumentację papierową - skrzynka przy drżWiach

WejścioWych budynkU.

. w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem {wystąpienia objawówi

duszności, kaszel, gorączka) u dziecka, rodzica lub innego czlonka rodzinv

zamieszkującego W jednym gospodarstwie domowym, należy pozostać W domu i

niezwłocznie poinformować o fakcie dyrektora placóWki.

. Rodzic pozo§taie w ści§łym kontakcie z wychowawcą klasv (sposób kontaktu ustalony
po l]loczystym rozpoczęciu roku szkolnego}, przestrze8a ustalonych zasad wspólpracy

ze sżkołą. NaleźY zapewnić sposoby sżybkiei, skutecznei komunikacji z opiekunami
ucznia. Rekomendowany iest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacii na

odleg]łość (telefon kontaktoWy, e-mail).

. Rodzic zobowiązanyjest do przestrzegania niniejsżej procedury zapoznanie się z nią

potwierdza W dniu rozpoczęćia roku szkolne8o (Wraz z zalącznikami 1 i 2)



. Rodżice zobowiązani są do posiadania w dnii.] ulocżystego rozpocżęcia roku

szkolnego maseczki oraZ Własnego dłrlgopisU,

GRUPY WYCHOWAWCZE

. Nauczyciel grup WychowaWczych podczas WYkonywania obowiązkóW jest
żobowiązany do noszenia ma5eczki

. Nauczyciel grup WYchol.Vawczych zachowuje dvstans społeczny oraz dba o
zachowanie bezpiecznej odległości Wśród WychowankóW.

. NaL]czyciel grup WychowaWczych plzestrze8a żasad hi8ieny - cżęstego mycia rąk,
dp,,ynfekcji, nie doLyka olollc lwdr7V, oC7u inosa,

. Nauczyciel grup Wychowawczych kontroluje przestrzeganie zasad hi8ieny Wśród
WychoWankÓW.

. Na{]czyciel 8rup WychowaWcżVch dba o to, aby Wychowanek korzystał tylko ze swoich
przyborów osobistych i odzieży.

. Nauczyciel 8rup Wychowawczych przychodzi do pracy żdrowy, bez objawów
W§kazujących na chorobę.

. Nauczyciel grup WychowaWczych Wraż ż Wychowankami przebywa W Wyznaczonej
sali,

. Pomieszczenia W których pracuje/prżebywa nauczy€iel grup WYchowawczych naleźy
Wietrżyć co godzinę.

. Naucżyciel 8rup WychowaWcżych dba o zabezpieczenie miękkich siedżisk (cerata,
folia, stretch),

. NauczycieI grup Wychowawczyah prowadząc zajęcia ż Wychowankami poza terenem
ośrodka unika skupisk ludżi, prżede Wszystkim sklepóW, targowisk, masowvch
Wydarzeń kulturalnych.

DopUsżcza się spacery i przebywanje na śWieżym powietrzU z dala od skupisk
lLldzkich.

. W przypadku podejrzenia zakażenia koronaWirusem (Wystąpienia objawów:
duszności, kaszel, gorączka) u naUczyciela grup WychowaWczych lub u cżłonkóW
rodziny zamieszkujących W jednym 8ospodarstwie domowym, pracownik pozostaje W

domu i powiadamia o tym fakcie dyrektora placóWki.

. Uczeń/ Wychowanek przebywa w grupach WychowaWczycl,] od poniedżiałku do
piatku-

. Uczeń/Wychowanek jest zaopatrzony W 5 masecżek oraż poj€mniczek/ śniadanióWkę
do przechowywania maseczki używanejW danym dniu.

. Uczeń/ Wychowanek jest zaopatrzony W odzież W ilości żabezpieczającej śWieżą
odżież każdego dnia ty8odnia, MU5i posiadać komplet odzieży zabezpieczający



ewentualne zabrudzenia. (6 kompletóW 5kładających się z bielizny, koszulki, spodni,

skarpet, bluzy). odżież po zdjęciU na koniec dnia w calości będzie odkładana do

worków (worki zapewnia rodu ic} i zostanie żabrana na koniec tygodnia do domu W

celu WYprania.

. Nie nal€ży organizować poczę§tunków oraz wspólnej degustacii potraw

PMcoWNlcY oBSŁUGl l ADMlNlsTMol

PRAcoWNlcY oBsŁUGl

. Do minimum ograniczaią kontakty bezpośrednie z uczniami i nauczycielami.

. Bezwzg|ędnie zachowują wysoką hi8ienę rąŁ czę§to je myją , dezynfekują, unikają
dotykania okolic twarzy, oczu i nosa.

. zachowują dystans społecżny.

. zmiany odzieży przed- i po pracy dokonują W8 czasowe8o harmono8ramu (unikanie
przebywania W pomieszczeniu socjalnym W Więksżej grupie).

. spożywają drugie śniadanie wg czasowego harmonogramu (unikanie prżebywania

W pomieszczeniu socjalnym W Większe.i 8rupie).

. w trakcie przemieszczania się w budynku ośrodka, obowiążkowo używają maseczki
zasłaniającej nos i usta,

. Harmonogram oraz zakres pracy na każdym stanowisku w trakcie pandemii moźe być
modlikowany W8 potrżeb placóWki.

. pomieszczenia w których pracuje/przebywa pracownik należy wietrzyć co 8odzinę.

. powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, włączniki światła, klamki, poręcże i
inne przedmioty są re8ularnie dezynfekowane (zapis W zeszycie).

. wszystkie obszary budynku często uźywane (toalety, ciąBi komunikacyjne)są
stalańhie spnątane i dezynfekowane {wykonaną pracę odnotowuie się W zeszycie)

. w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (wystąpienia objawów:
duszności, kaszel, gorączka) u pracownika lub członków rodziny zamieszkujących w
jednym 8ospodarstwie domowym, pracownik pozostaje w domu i powiadamia o tym
fakcie dyrektora placóWki.

PRAcoWNlcY ADMlNlsTRAcJI

. Do minimum ograniczaią kontakty bezpośrednie z uczniami i nauczycielami.

. Bezwzg|ędnie żachowują Wysoką higienę rąk, cżęsto je myją , deżynfekują, unikają
dolykania okolic twarly, oczU inosa.



. Zachowu.ią dystans społeczny.

. w trakcie przemieszczania 5ię w budynku ośrodka obowiązkowo używaią maseczki

żaslaniającej nos i usta,

. pomie§zczenia w których pracuje/przebywa pracownik należy wietrzyć co 8odzinę.

. spotkanie z interesantem odbywa się po wcześniejszym umówieniu, ż żachowaniem
Wszystkich zasad bezpieczeństwa.

. W przypadku podejrżenia zakażenia koronawirusem {Wvstąpienia objawów:
duszności, kaszel, gorączka} u pracownika lub członków rodziny zamieszkujących W
jednym gospodarstwie domowym, pracownik pozostaje W domU i powiadamia o tym
fakcie dyrektora p|acóWki.

PRAcoWNlcY KUcHNl l sToŁÓWKl

. Personel kuchenny do minimum ogranicra kontakty bezpośrednie z ucżniami
i nauczycielami. W przypadku kontaktu ! ucżniamii innymi pracownikaml placówki
stosuią ma5e.żkę,

. PIacownicy pIze5trzegają warunków wyma8anych przepisami praWa, dotycżącymi
funkcjonowania żywienia zbiorowego,

. Należy u§unąć dodatki /serwetki, iednorazowe sztućce/ z obsżaru sali jadalnei -
mogą bYć wydawane tylko przeż osoby obsługuiące stołóWkę/

. W stolóWce naleźy żrezygnować z samoobsługi, dania i produkty muszą być
podawane przez osobę do t€go wyznaczoną

. Ut]zymują wysoką hi8ienę stanowisk pracy, opakowań produktóu spnętu
kuch€nne8o, naczyń stołowych oraż sztućców W miarę moż|iwości pracownicy
kuchni pracują z zachowani€m odle8łości min. l,s m, W innym przypadku stosuią
środki ochrony osobist€i

. Po zakończonej prary deżynfekują powierzchnie Wyposażenia W kuchni szkolnej,
zaplecza kuchennego i stolóWki sżkolnej,

. Dbają o czystość magazynóW żywieniowych.

. Do§tawcy nie Wchodzą na teren placówki. lntendent dba o higieniczny odbiór
towaróW od dostawcóW (odpowiedni ubiór).

. W przypadku podejżenia zakaźenia koronaWi.usem (Wystąpienia ob.iawów:
duszności, kaszel, 8orączka), u pracownika lub członkóW rodziny żamieszkujących W
jednym 8o5podarstwie domowym, pracownik pozostaje W domu i powiadamia o tym
fakcie dyrektora placóWki.

POMOC NAUCZYClELA



. pracownicy- pomoc naucżycie|a w miarę moźliwości przebywają w wyżnacżonych

salach, z przerwy śniadaniowej korzystają zgodnie z ustalonym czasowym

harmonogramem.

. Dbają o hi8ienę rąĘ często je myją , dezynfekują, unikają dotykania okolic twarzy,

oczu i nosa.

. po zakończonych zajęciach dezynfekują powierzchnie wyposażenia klasy (zapisują

W zeszytach potwierdzenie Wykonania czynności- zeszyt na stale znajduje się W

dostępnym miejscu W sali).

. w przypadku potrzeby bliskiego kontaktu z uczniem, zobowiążani są do noszenia
masecżki_

. odzież wiefzchnią uczniów zabezpieczają w wylnaczonym miejscu (szatnie).

. w prżypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem {wystąpienia objawów:
duszności, kaszel, gorączka) u pracownika lub członków rodziny zamieszkujących w
jednym gospodarstwie domowym, pracownik pozostaje W domu i powiadamia o tym
fakcie dyrektora placóWki.

KORZYSTANlE Z BUSA SZKOLNEGO

. Rekomenduje się, o ile to moźliwe ograniczenie korzystania z transpońu
publicznego na rzecz pojazdóW prywatnych, przemieszczanie 5ię pieszo oraz
środkami indywidlalnymiz zachowaniem zasad bezpiecżeństwa (rower, hulajno8a)

. Dziecko/uczeń korzysta z przejazdu busem szkolnym z8odnie z czasowym
harmonogramem .

. osoby podróżujące busem zobowiązane są do zasłaniania no§a i ust maseczką.

. z przejazdu busem szkolnym korzysta tylko osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych : kaszel, katar, gorączka, ból mięśni i głowy.

. siedziska samochodu zabezpieczone są ceratą lub folią i sukcesywnie odkażane.

. samochód po każdomzowym przejeździe jest wietrzony.

. pozostale warunki użytkowania busa szkolne8o pożostają bez zmian, zsodnie

z regulaminem dowozóW.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENlA PODURZENlA ZAKAŻENlEM
KoRoNAWRUSEM LUB cHoRoBY covlD_19

. ucżeń u kórego podejrzewa się zakażenie koronawirusem lub chorobą covlD-19
(duszności, kasze|, gorączkę) zosta.ie bezzwłocznie odizolowany w pokoju chorych
(pomiesżcżenie W cżęści B budynku sżkoły, sala 19), prżez pracownika grup
wychowawcżych Wyżnaażonego W tym dniu/ Wyposażonego W fartuch ochronny,



półmaskę i rękawiczkil.Po dzie('ko/ucznia z objaWami chorobowymi przychodzi do

szkoly naUczyciel grup Wychowawczych, W tym dniu dvżurujący.

Pracownik pozostaje z uczniem utrzymując min.2 m odleglości.

Nauczyciel żawiadamia telefonicznie dyrektora o zaistniatej sytuacji.

Dyrektor lub Wicedyrektor / pracownik szkoły Wskazany przez dyrektora bezzwłocznie
żawiadamia rodzicóW/opiekunóW o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor żawiadamia stac.ię sanitarno-epidemiologiczną, W rażie żle8o stanu ucznia
dzwoni na numer:

Powidtowego lnspektoru sanitornego w Koszalinie - te|.94 3424085

oddziołu zokgźnego szpitolo w Koszolinie - te|.94 34a8376, 94 3488161

szpital Wojewódzki Koszalin - te|.94 34884oo

. Do pracy mo8ą pEychodzić osoby beż obiawów infekcji lub chofoby żakaźnei, oraz

8dy nie maią nałoźoneto obowiązku kwarantanny lub izolacjl domow€i

. Pracownik szkoly u które8o podejrzewa się zakaźenie koronawirusem lub chorobą
covlD-19 (duszności, kaszel, gorączka), a który przebywa już na terenie placóWki,

z8lasza ten fakt dyrektorowi szkoły telefonicznie /maksymalne o8raniczenie kontaktu
ż innymi osobami/ i bezzwlocznie uda.ie się do Wyznacżonego pomieszczenia - pokój

chorych -budynek B, sala 19, W budynku przy ul_ Wyspiańskiego pomieszczenie
śWietlicy). odizolowana osoba jest W kontakcie telefonicznym z sekretariatem
Ośrodka.

. Dyreldor bezzwlocznie zawiadamia odpowiednie słUżby, które podejmują dalsze kroki
beżpieczeństWa.

. W przypadku, kiedy źle poczuje się Więcej osób niż jedna, osoby te zostają
odizolowane w pomieszczeniach internatu szybko zaadoptowanych na ten cel.

Zgodnie z ań. 1ooKodeksu Pracy §1 pracownik jest obowiązany Wykonywać pracę
sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przelożonych, które dotyczą p.ary, jeżeli
nie są one sprzeczne z prżepisami prawa lub umowa o pracę.

§2 Pracownik jest obowiązany W szczególności:

1. Prżestrzegać cza§u pracy ustalonego W zaktadzie pracl
2. Przestrżegać regulaminu pracy i ustalone8o W zakładzie porządkU
3. Przestrze8ać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisóW

przeciWpożarowych

zgodnie z ań. 52 Kodeksu Pracy § 1 pkt 1 Pracodawca może rozwiązać umowĘ o pracy beż
Wypowiedzenia z Winy pracownika W rażie:

1. ciężkiego na.uszenia przeż pracoWnika podstaWowych obowiązkóW pracoWniczych,

P,o, D YR


