
Procedury zapewnienia 
bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej Innowacyjnej 
Edukacji w Białymstoku 

w związku z wystąpieniem epidemii 
COVID-19 

 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 
COVID-19 w Szkole Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku obowiązują 
specjalne procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
 

 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1166) - § 18, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

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

poz. 493). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1166-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1166-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1166-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
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Organizacja pracy szkoły  
 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole 
Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku, zwanej dalej szkołą lub placówką, 
odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku, zwany dalej 
Dyrektorem. 

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania. 

3. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00. 

4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka 
konieczność, w przypadku zauważenia ww. objawów chorobowych za zgodą 
rodziców/opiekunów dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru 
bezdotykowego. Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik. 

5. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy 
domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

6. Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz  pracownicy nie muszą zakrywać ust 
ani nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub 
wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a 
także w niniejszych Procedurach. 

7. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz 
starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, 
pomieszczeniu, w którym odbywa się spożywanie posiłku, na świetlicy. 

8. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać w następujących 
miejscach: hol wejściowy, sekretariat, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub 
noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust. Informacja dotycząca miejsc, w 
których mogą przebywać osoby spoza szkoły zamieszczona jest na drzwiach wejściowych do 
szkoły. 

9. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-
epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na 
terenie szkoły. 

10. Szkoła zapewnia: 

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z 
pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole; 

2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu 
przygotowywania posiłków i w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia 
świetlicowe, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki 
ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły do wykorzystania w 
razie zaistnienia takiej potrzeby; 
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3) Opiekę pielęgniarską – wykwalifikowana pielęgniarka realizuje określone działania, 

wynikające z umowy P-S/05 z dn. 1 czerwca 2018 r. z Promed – Schol, ul. Sienkiewicza 59, 

15-002 Białystok, tel. 85 664 24 07 

4) Bezdotykowy termometr;  

5) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z 
płynem; 

6) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące 
na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i 
przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk; 

7) Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki 
ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane. 

11. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami oraz rodzicami zobowiązany 
jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w 
szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy. Ten fakt odnotowuje w 
dzienniku lekcyjnym. 

12. W miarę możliwości jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe jedna grupa uczniów 
przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

13. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 
minut. 

 

Zasady komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły 

1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie 
za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail. W przypadku funkcjonowania 
szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia z uczniem. 

2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia, podpisuje i dostarcza do sekretariatu szkoły 
Oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej procedury), Oświadczenie o braku 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (stanowiące Załącznik nr 2 do 
niniejszej procedury) oraz Zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka (stanowiącą Załącznik nr 
3 do niniejszej procedury). 

3. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z 
nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail. W bezpośrednim 
kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans 
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wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie 
dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym 
samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas 
przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.  

4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować 
ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do 
kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne 
numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku 
szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie szkoły – sekretariat szkoły przekazuje 
informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy. 

6. Do kontaktu rodziców/opiekunów prawnych ze szkołą w sprawach pilnych (np. 
informacja o zarażeniu COVID-19), wyznacza się następujący numer telefonu: 669 108 165. Ten 
numer telefonu jest również opublikowany na stronie internetowej szkoły www. spie.edu.pl 

7. Z pielęgniarką̨ szkolną/higienistką rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ 

telefonicznie pod numerem telefonu 85 743 54 85 w godzinach jej pracy tj. we wtorki w godz.   

8-12 oraz w sprawach pilnych od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.  

8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie 
poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności 
niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni  otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się e-
mailem. Procedurę wysyła/udostępnia dyrektor szkoły lub wychowawca danej klasy z 
poleceniem dyrektora.  

Zasady przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły 

1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko jeden 
opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona). 

2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać́ ucznia, u którego w rodzinie 
któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 
izolacji. 

3. Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w części 
wspólnej szkoły tj.: wejście główne, hol wejściowy. 

4. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły. 

5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz 
innych opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m. 

6. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przypadku 
występującego uczulenia na środek dezynfekujący niezwłocznie umyć ręce w najbliższej 
łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów.  
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7. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, 
wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane – przy wejściu do szatni/szkoły. 

8. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do 
zajęć, w których uczeń bierze udział. Wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami - rodzic/opiekun prawny zobowiązany 
jest do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych przez uczniów.  

9. Pracownicy szkoły w miarę możliwości dbają o to, by dzieci z różnych oddziałów nie 
stykały się ze sobą i unikały ścisku. 

10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych 
(wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera dziecka, 
pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. 
Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami 
dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną 
dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany 
jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba która zaobserwowała objawy 
informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się 
z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem. 

11. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby 
upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły. 

12. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest przez pracownika szkoły do 
rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

13. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa 
się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (oprócz 
dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły). 

14. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa na 
terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne. 

Zasady korzystania z szatni 

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie. 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po 
przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów obowiązuje 
zmiana obuwia.  

3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni. 

4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru 
odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. 

5. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania ścisku. 

6. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się 
w tym pomieszczeniu. 

7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie 
torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne 
bezkontaktowe opuszczenie jej. 
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8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

9. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany 
jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela dyżurującego przy szatni. 

10. W trakcie zajęć dydaktycznych chodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko 
korzysta z szatni tylko w celu odbioru swojego nakrycia wierzchniego. 

11. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie 
także korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych powyżej. 

Zasady organizacji bezpiecznego żywienia 

1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich 
pobytu na terenie placówki. 

2. Posiłki dostarczane są na teren szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 
środków higieny, w naczyniach jednorazowych oraz  z wykorzystaniem sztućców 
jednorazowych.  

3. Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Godziny 
spożywania posiłków przez poszczególne klasy określa dyrektor szkoły i przekazuje informację 
wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, którzy przekazują tę informację 
uczniom.  Istnieje możliwość spożywania posiłków w salach lekcyjnych. 

4. Przed wejściem do pomieszczenia, w który mają spożywać posiłek uczniowie 
zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych. 

5. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczony pracownik 
dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których 
spożywane były posiłki. Pracownik dokonuje dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych i osłonie 
ust oraz nosa. Po zakończonej dezynfekcji wyrzuca zużyte środki ochrony osobistej do 
pojemnika do tego przeznaczonego z workiem na odpady zmieszane. Po zakończonej 
dezynfekcji pracownik zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w 
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

Wyjścia na boisko 

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw, 
boiska, terenu szkoły. 

2. Nauczyciele w miarę możliwości zapewniają, aby uczniowie unikali ścisku. 

3. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce 
zgodnie z instrukcją na plakacie. 

4. Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęć 
organizowanych przez szkołę.  

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w świetlicy 
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1. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed 
przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb. 

2. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na  
świeżym powietrzu. 

3. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki do 
dezynfekcji rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji 
rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela 
świetlicy. 

4. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu 
uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia 
zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu. 

5. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia 
się. 

6. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia 
wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą 
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

7. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi 
uczniów jest telefon. 

8. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w 
którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Zasadami 
przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 
objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało 
zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

2. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody 
rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje 
się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej/sekretariacie szkoły. Pomiaru dokonuje pracownik, 
który przebywa z dzieckiem w izolacji. 

3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na 
chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, 
gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia 
Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie 
przygotowane pomieszczenie. W przypadku braku pomieszczenie należy odizolować dziecko – 
dystans od innych osób co najmniej 2 metry. 

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 
zastępującą. 

5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – 
telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego 
odbioru dziecka z placówki informując o powodach. 
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6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor 
ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 
Epidemiologiczną. 

7. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 
pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

8. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, 
pustej sali, a sala w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 
(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji 
zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do 
kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed 
wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają 
osłona nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców 
przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym 
przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa. 

11. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa 
swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny 
dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik 
kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania 
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-
19. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną (numer znajduje się przy wejściu do szkoły) i wprowadza do stosowania na 
terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. 

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 
COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 
włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby 
przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, 
ust, rękawice ochronne),  za po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza 
przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną 
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 
po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie 
dotykowe. 

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 
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17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w 
przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie. 

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, 
Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

19. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w 
szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i 
pracowników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest tylko 
w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych. 
Po 14 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe osoba prowadząca rejestr 
wymazuje z tabeli rejestru. 

Przepisy końcowe 

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych 
procedurach obowiązują każdego ucznia, rodzica oraz pracownika, a także osoby wykonujące 
prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które 
wykonuje. 

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu 
ich odwołania. 

 

 



Załącznik nr 1 

                                                                                                               …………....……………………………….. 
                                                                                                                                          (miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

   

Ja, niżej podpisany/-a   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

 

oświadczam, że: 

 

 

1. Zostałem/-am poinformowanay/-a i zapoznany/-a z Procedurami zapewnienia 

bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku w 

związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole 

Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku w związku z wystąpieniem epidemii 

COVID-19. 

3. Zobowiązuję się do  przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez 

kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.  

4.  Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie pojawienia 

się jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.  

5.  Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach  

             w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

 

…………....……………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 2 

   

………..………………………. 

………………………………………                             ( miejscowość, data) 

……………………………………… 

……………………………………… 

           (imię i nazwisko, adres) 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych 

Oświadczam, że mój syn / moja córka ……………………………………………………....  

(imię i nazwisko dziecka) 

nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez szkołę tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1). 

 

 

 

…………....……………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 3 

 

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka 

 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, na badanie temperatury ciała mojego dziecka  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucie sugerującego 
podwyższoną temperaturę ciała. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych i 
zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

W przypadku temperatury ciała powyżej 37,5 stopnia Celsjusza może zostać ona odnotowana w 
rejestrze objawów chorobowych niezbędnym szkole do prowadzenia obserwacji pod kątem 
sytuacji chorobowej w szkole i zostanie wymazana po 14 dniach od dnia identyfikacji 
ewentualnej infekcji. 

 

 

……………………………………………….……………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


