
REGULAMIN PRZECIWEPIDEMICZNY – WYTYCZNE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

NR 11 -SP NR 37 W SOSNOWCU - W TRAKCIE EPIDEMII COVID - 19 

ROK SZKOLNY 2020/2021

PODSTAWY PRAWNE:

1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 2. 07.2020r
2.  Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021.

 I. Wejście do szkoły:

1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie, pracownicy, opiekunowie uczniów, którzy nie
wykazują objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych: podwyższona temperatura ,
duszności, kaszel, utrata smaku, węchu  oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie
bądź w izolacji.

2. Jednorazowo na teren szkoły może wejść 3 opiekunów uczniów. Pozostałe osoby winny oczekiwać
na wejście na zewnątrz budynku, zachowując pomiędzy sobą dystans 1,5m.

3.  Każdemu  pracownikowi  wykonywany  jest  pomiar  temperatury  za  pomocą  termometru
bezdotykowego, który podlega dezynfekcji. 

4.  Przy  wejściu  do  szkoły  umieszczone  są:  informacja  o  obowiązku  dezynfekcji  rąk,  instrukcja
użytkowania  środka  dezynfekcyjnego,  numer  telefonu  do  właściwej  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej,  numery  telefonów  do  terytorialnie  właściwych  szpitali  zakaźnych  oraz  numer
telefonu do służb medycznych.

5.  Opiekunowie przyprowadzający uczniów klas I-III winni stosować się do następujących zasad:

a)  pomiędzy  opiekunami   oraz  pomiędzy  opiekunami  a  pracownikami  szkoły  powinien  zostać
zachowany dystans co najmniej 1,5m,

b)  opiekunowie mają  na  twarzach osłony nosa i  ust  a  na  dłoniach rękawiczki  ewentualnie  winni
dokonać dezynfekcji rąk przy  wejściu w umieszczonym w  przedsionku urządzaniu bezdotykowym.

6. Każdy uczeń wchodzący do budynku szkoły jest obowiązany zdezynfekować ręce.

7.  W  sekretariacie  szkoły  znajduje  się  wykaz   zawierający  numery  telefonów  do  rodziców  lub
prawnych opiekunów wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły oraz telefon kontaktowy do osoby
upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego każdego ucznia do odebrania dziecka ze szkoły na
wypadek  zaistnienia  u  niego  podejrzenia  infekcji  górnych  dróg  oddechowych  celem  szybkiej
komunikacji pomiędzy szkołą a w/w osobami.

 II. Procedury związane  z  zaobserwowaniem u ucznia objawów infekcji górnych dróg oddechowych
w czasie trwania zajęć szkolnych:.

W  wypadku  zaobserwowania  u  ucznia  objawów  wskazujących  na  infekcję  górnych  dróg
oddechowych:



a) uczeń zostaje  jak  najszybciej  odizolowany w przeznaczonym do tego pomieszczeniu  nr  1/
gabinet  higienistki  szkolnej/,  do  którego  dostęp  mają  wyłącznie  pracownicy  szkoły,  pod
opieką wyznaczonego pracownika placówki,

b) dozorujący  dziecko  pracownik   ubrany  jest  w  strój  ochronny:  kombinezon  medyczny  lub
fartuch,  przyłbicę/  maskę,  na  rękach  ma założone  rękawiczki/,  nie  dotyka  odizolowanego
ucznia i zachowuje dystans 2 m,

c) w pomieszczeniu, w którym został odizolowany uczeń może przebywać wyłącznie osoba go
nadzorująca,

d) pomieszczenie służące odizolowaniu ucznia, u którego wystąpiły objawy sugerujące infekcję
górnych dróg oddechowych, wyposażone jest w  środki ochrony osobistej oraz w płyn do
dezynfekcji,

e) w jednym pomieszczeniu służącym odizolowaniu ucznia przebywać może jednorazowo jeden
odizolowany uczeń i jeden dozorujący go pracownik szkoły,

f) po   każdym  użyciu  pomieszczenia,  o  którym  mowa,  jest  ono  dezynfekowane  przez
pracowników obsługi szkoły przy zastosowaniu przez nich środków ochrony osobistej,

g) rodzic lub prawny opiekun ucznia zostaje niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji i
zobowiązany do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły. W wypadku, gdy taka osoba nie
odbiera telefonu, szkoła kontaktuje się z  osobą upoważnioną na piśmie przez rodzica lub
prawnego opiekuna ucznia do odbioru dziecka ze szkoły.

h) o każdym wypadku odizolowania ucznia z powodu zaistnienia u niego objawów sugerujących
infekcje górnych dróg oddechowych niezwłocznie powiadomiony zostaje: dyrektor szkoły a
przez dyrektora  odpowiedni terytorialnie oddział Sanepidu oraz organ prowadzący.

i) dyrektor  szkoły  niezwłocznie  podejmuje  lub  zleca  działania   mające  na  celu  ustalenie
kontaktów ucznia z innymi osobami na terenie szkoły w bieżącym dniu: ustala, w jakich salach
uczeń odbywał zajęcia  bądź przebywał w innym celu oraz z kim bezpośrednio miał  kontakt
osobisty,

j) po  zaistnieniu przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących zapalenie górnych
dróg  oddechowych  szkoła  w  obszarach,  gdzie  przebywał  w/w  uczeń,  zostaje  w  trybie
natychmiastowym poddana dezynfekcji.

W  nagłych  przypadkach  gwałtownego  pogorszenia  się  stanu  zdrowia  ucznia  pracownik
sprawujący nad nim opiekę wzywa, używając dostępnego aparatu telefonicznego, pogotowie
ratunkowe,  udzielając  dyspozytorowi  informacji  o  objawach  wskazujących  na  możliwość
wystąpienia choroby COVID-19 u zgłaszanego ucznia.

 III. Procedury zapobiegające gromadzeniu się uczniów:

1. Ustalone są 2  wejścia uczniów na teren placówki:

a) uczniowie klas I-III- wejście od strony terenu zielonego między boiskiem a placem zabaw

b) uczniowie klas IV-VIII- wejście główne

c) uczniowie klas I – III dojeżdżający busem szkolnym wchodzą do szkoły wejściem głównym

d) uczniowie nie dojeżdżający powinni być w szkole ok. godz. 7.30



2. Po zakończonych zajęciach uczniowie wszystkich klas I - VIII wychodzą ze szkoły wejściem głównym.

3.  Każdy  oddział  odbywa  zajęcia  w  wyznaczonej  dla  niego  sali  lekcyjnej.  Wyjątkiem  są  lekcje
informatyki i wychowania fizycznego.

4. Przy zaistnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych  uczniowie spędzają przerwy na terenie
około szkolnym.

5.  Przed  i  po  zajęciach  szkolnych  obowiązuje  zakaz  gromadzenia  się  uczniów  na  terenie  około
szkolnym. Uczniowie oczekujący na bus szkolny zachowują wzajemny dystans minimum 1,5m.

 IV. Podczas pobytu  w szkole.

W SP 37 obowiązują następujące zasady:

1. Jak najczęstsze mycie rąk przez uczniów:  przed posiłkami, po powrocie do budynku z terenu około
szkolnego.

2. Zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu za pomocą  zgięcia łokciowego

3. Unikanie dotykania dłońmi oczu, ust, nosa.

4. Codzienne posiadanie przez każdego ucznia własnych podręczników przyborów, które znajdować
się mogą: w szafce, na stoliku ucznia w klasie, w plecaku ucznia.

5.  Uczniów obowiązują zakazy:

a) pożyczana od innych uczniów przyborów szkolnych, podręczników i wszelkich innych przedmiotów
posiadanych przez ucznia  podczas jego pobytu w szkole,

b)  przynoszenia  do  szkoły  przedmiotów  zbędnych  na  lekcjach  jak  własnych  zabawek,  sprzętu
sportowego,

c)   częstowania  kolegów  napojem  znajdującym  się  w  indywidualnym  pojemniku  ucznia   oraz
jakąkolwiek żywnością.

6. W salach szkolnych znajdują się wyłącznie te przedmioty, które można skutecznie zdezynfekować .
Dezynfekcji  pomocy  dydaktycznych  np.:  pomocy  biologicznych  dokonuje  nauczyciel  prowadzący
zajęcia. 

 7.  W sali gimnastycznej używany podczas zajęć sprzęt i podłoga są dezynfekowane po każdym dniu
zajęć. Piłki, skakanki itp. dezynfekowane są po każdej lekcji przez nauczyciela. 

8. Podczas zajęć szkolnych/ przy zaistnieniu sprzyjających warunków pogodowych/ i, podczas przerw i
po zakończeniu zajęć sale lekcyjne i części wspólne budynku szkoły są wietrzone.

9.  Nauczyciele  klas  I-III  organizują  przerwy  śródlekcyjne  w  cyklach  odpowiadających  potrzebom
uczniów, nie rzadziej niż co 45 minut.

10. Podczas zajęć z wychowania fizycznego i  innych zajęć ruchowych, podczas których niemożliwe
jest zachowanie koniecznego dystansu społecznego, ograniczone są gry kontaktowe.



11.  Korzystanie  przez  uczniów  z  dystrybutora  wody  pitnej  odbywa  się  wyłącznie  pod  nadzorem
pracownika szkoły.

12. Zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć przez uczniów i nauczycieli. 

V.  Zasady przebywania  podczas przerw śródlekcyjnych

1. Uczniowie klas I – III nie wychodzą na przerwy przeznaczone dla pozostałych uczniów.
2. Nauczyciele klas I – III organizują przerwy w czasie, kiedy pozostali uczniowie mają lekcje.
3. Uczniowie klas IV – VIII przebywają podczas przerw śródlekcyjnych w następujących miejscach:
a) klasa IV i klasa VI– korytarz górny – skrzydło prawe (od sali nr 47 do toalety dla chłopców)
b) klasa V i klasa VII A– korytarz górny – skrzydło lewe (od sali 52 do do toalety dla chłopców)
c) klasa VII B i klasa VIII – korytarz dolny ( z wyłączeniem skrzydła edukacji wczesnoszkolnej)

 VI.  Kuchnia, jadalnia oraz pracownicy administracji i obsługi:

1. Pracownicy kuchni ograniczają kontakt personalny z uczniami oraz z innymi pracownikami szkoły do
absolutnego minimum.

2.  Wielorazowe  naczynia  kuchenne  i  sztućce  są  myte  w  zmywarce  z  dodatkiem  detergentu  w
temperaturze minimalnej 60 stopni C lub wyparzane.

3. Dania, produkty spożywcze jak  przyprawy oraz sztućce wydawane są uczniom jedzącym posiłek
przez pracowników kuchni lub przez innych wyznaczonych do wykonania tej czynności pracowników
szkoły.

4.  Pracowników  obowiązuje  zachowanie  dystansu  1,5  m.  pomiędzy  stanowiskami  pracy  lub
stosowanie podczas pracy zapewnionych  przez władze szkolne środków ochrony osobistej.

5. Obowiązuje szczególnie wysoka higiena: stanowisk pracy, sprzętów, urządzeń kuchennych.

6. Podczas wydawania i konsumpcji posiłków obowiązuje  zmianowość  w systemie 2 tur.

    Obowiązują następujące tury: 

11.25 – 11.45 – uczniowie klas I – III

12.30 – 12.50 -  uczniowie klas IV – VIII 

7.  Pomiędzy stolikami, przy których spożywany jest posiłek obowiązuje odległość co najmniej 1,5 m

9. Po spożyciu posiłku przez uczniów z danej tury odbywa się dezynfekcja i czyszczenie: stołów, blatów,
poręczy krzeseł, siedzisk przez pracowników kuchni.

 VII. Gabinet higienistki szkolnej.

1.W gabinecie przebywać może jednocześnie 1 osoba.

2. Podczas  pobytu w w/w gabinecie obowiązują  te same zasady jak w całym budynku szkolnym.



VIII.  Zasady  czyszczenia  i  dezynfekcji  pomieszczeń,  sprzętu  w   pomieszczeniach  szkolnych  oraz
powierzchni szkolnych podlegające monitoringowi.

1. Czyszczeniu i dezynfekcji podlegają  w szczególności:

a) przez pracowników obsługi:

-  poręcze  schodów,  uchwyty  drzwiowe  oraz  okienne,  parapety,  blaty,  kontakty,  włączniki  energii
elektrycznej- po zakończeniu zajęć w salach lekcyjnych  i opuszczeniu szkoły przez uczniów.

-  muszle  toaletowe,  sedesy,  uchwyty  na  papier  toaletowy,  odświeżacze  powietrza,   spłuczki,
dozowniki mydła, suszarki do rąk- na bieżąco.

b) przez nauczyciela informatyki 

- komputery, akcesoria komputerowe- każdorazowo  po  zakończonych zajęciach

IX. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem lub zachorowania
na COVID-19  pracownika  SP 37.

1. Pracownik  szkoły,  który  nie  świadcząc  pracy  zaobserwował  u   siebie  objawy  sugerujące
zapalenie górnych dróg oddechowych: podwyższona temperatura , duszności, kaszel, utrata
smaku, węchu:
a) pozostaje w domu,
b) kontaktuje się telefonicznie z właściwą terytorialnie stacją sanitarno epidemiologiczną,

oddziałem zakaźnym właściwego terytorialnie szpitala jednoimiennego lub ze szpitalem z
wydzielonymi  oddziałami  zakaźnymi  a  w  razie  gwałtownego  pogorszenia  się  stanu
zdrowia- telefonuje pod numer 999 lub 112 i informuje o zaistnieniu u siebie objawów
sugerujących możliwość zachorowania na COVID-19,

c) informuje sekretariat szkoły o zaistniałej sytuacji,
2. Procedura postępowania na wypadek zaistnienia podejrzenia zakażenia koronowirusem lub

zachorowania na COVID-19 w czasie świadczenia pracy. Pracownik:
a)  przerywa czynności związane ze świadczeniem przez niego pracy,
b)  w wypadku, gdy jest to nauczyciel,  powiadamia on dyrektora szkoły o zaistniałej  sytuacji

celem zapewnienia opieki uczniom, z którymi prowadził danego typu zajęcia dydaktyczne lub
opiekuńcze, 

c) udaje się do izolatki w pokoju nr 1 lub w wypadku, gdy pomieszczenie to jest zajęte przez inną
izolowana osobę, do pomieszczenia wyznaczonego na kolejną izolatkę przez Dyrektora szkoły
(zaplecze biologiczne lub zaplecze edukacji wczesnoszkolnej)

d) szkoła:
- powiadamia o zaistniałej sytuacji Państwową Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną,
-wstrzymuje przyjęcie do szkoły kolejnych uczniów,
- zleca pracownikowi obsługi przeprowadzenie działań  mających na celu ustalenie kontaktów
pracownika z innymi osobami na terenie szkoły w bieżącym dniu: ustalenie, w jakich salach
pracownik  odbywał  zajęcia   bądź  przebywał  w innym celu  oraz  z  kim bezpośrednio  miał
kontakt osobisty,
-zarządza  natychmiastową  dezynfekcję  i  sprzątanie  pomieszczeń  w  których  przebywał
pracownik  ze  szczególnym  uwzględnieniem  powierzchni  dotykowych:  klamek,  włączników



energii elektrycznej, blatów, krzeseł, drzwi, komputerów i  ich oprzyrządowania, zlecając te
czynności pracownikom obsługi wyposażonym  w środki ochrony osobistej,
-wdraża  polecenia  i  zarządzenia  PPSS-E,  GIS-u  dostępne  na  stronach:  gov.pl./Web korono
wirus, GIS.gov.pl. dotyczące budynku szkoły oraz pracowników, uczniów i innych osób, które
miały osobisty kontakt z podejrzanym o zakażenie koronowirusem lub o wystąpienie u niego
choroby COVID-19.  

Z  treścią  powyższego  dokumentu  zaznajomieni  zostają  pracownicy  SP37  oraz  rodzice/prawni
opiekunowie uczniów szkoły.

Informacja  o  zasadach  bezpieczeństwa  i  higieny  obowiązujących  w  szkole  w  czasie  pandemii
znajduje się w każdym pomieszczeniu, z którego korzystają pracownicy szkoły i jej uczniowie. 


