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Szanowni Państwo, 

W związku z rosnącą liczbą ofiar koronawirusa COVID-19 w Europie, a także poważnym 

zagrożeniem wystąpienia wskazanego wirusa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie postanawia wprowadzić nadzwyczajne 

środki ostrożności i bezpieczeństwa na terenie placówki, a także prosić o przestrzeganie 

zaleceń poza nią, w domach dzieci uczęszczających do szkoły. Podane niżej informacje nie 

mają na celu rozsiewania paniki wśród rodziców, a jedynie uspokojenie ich, że nasza 

placówka jest gotowa fizycznie i proceduralnie na podjęcie działań nadzwyczajnych w celu 

zapobieżenia rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego. 

Marta  Pilecka - Lalewicz 

dyrektor 

1. 

OGÓLNE INFORMACJE  

Trzy najbardziej charakterystyczne symptomy koronawirusa według Światowej Organizacji 

Zdrowia to: kaszel, wysoka gorączka, duszności i płytki oddech. Do rzadszych symptomów 

należą: ból mięśni, uczucie rozbicia, ból głowy, ból gardła.  

Ponieważ jednak powyższe objawy są bardzo zbliżone do tych, jakie daje grypa lub zwykłe 

przeziębienie, próbując samodzielnie się diagnozować, warto odpowiedzieć na dwa 

dodatkowe pytania: 

1. Czy w ciągu minionych dwóch tygodni odwiedzałeś któryś z regionów wysokiego ryzyka? 

Chodzi tu przede wszystkim o Chiny, ale także Singapur, Hongkong, Tajlandię, Koreę 

Południową lub Włochy? 

2. Jeśli nie, czy miałeś kontakt z osobami, które odwiedzały któreś z wymienionych miejsc? 



Pozytywna odpowiedź na któreś z tych pytań (przy obecności objawów) powinna oznaczać 

niezwłoczny kontakt z lekarzem. 

Jak szybko pojawiają się objawy?  

Symptomy choroby stają się zwykle widoczne między 2 a 10 dniem po kontakcie z 

nosicielem. Ten czas może wydłużyć się jednak nawet do 24 dni. Czynnikiem, który 

dodatkowo i znacznie utrudnia kontrolę nad wirusem jest fakt, że nosicielem wirusa może być 

także osoba, która sama nie zachorowała, a zatem nie zdradza żadnych symptomów.  

Jak samemu poddać się kwarantannie?  

Jeśli uważasz, że istnieje ryzyko, że jesteś nosicielem wirusa, ale nie masz możliwości 

skontaktowania się z lekarzem, możesz zorganizować sobie kwarantannę we własnym 

zakresie. 

W tym celu: 

• pozostań w domu 

• unikaj miejsc publicznych, także szkoły, przedszkola, miejsca pracy, transportu 

miejskiego, centrów handlowych 

• unikaj kontaktu z ludźmi, wychodzenia i przyjmowania gości 

• poproś bliskich, by dostarczali ci jedzenie i leki (ale ogranicz kontakt z tymi osobami) 

Jak chronić się przed koronawirusem?  

Podobnie, jak grypa, także koronawirus COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. 

Gdy zakażona osoba kichnie lub zakaszle, kropelki śliny zawierające wirusa lądują na 

otaczającej go powierzchni. Stamtąd przedostają się na dłonie innych ludzi, a potem do ich 

organizmów, gdy ci pocierają oczy, dotykają nosa lub ust. 

Dlatego najważniejsza zasada zapobiegania zarażenia się koronawirusem brzmi: 

MYJ RĘCE! 

A poza tym: 

1. Jeśli nie możesz umyć rąk, unikaj dotykania oczu, ust i nosa. Przeciętny człowiek przeciera 

ręką te okolice nawet 25 razy w ciągu jednej godziny, oczywiście nieświadomie. 

2. Miej przy sobie środek do dezynfekcji rąk zawierający alkohol, na wypadek, gdybyś nie mógł 

umyć ich pod bieżąca wodą. 

3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem. 



4. Zachowaj ostrożność w miejscach publicznych oraz transporcie zbiorowym: jeśli dotykasz 

ogólnodostępnych przedmiotów, nie zbliżaj dłoni do twarzy, zanim ich nie umyjesz. 

5. Miej przy sobie chusteczki higieniczne, zasłaniaj nimi usta i nos podczas kaszlu i kichania, a 

chusteczkę z zawartością wyrzuć tuż po użyciu. 

6. Nie dziel się jedzeniem i nie korzystaj z przekąsek, które je się przez włożenie dłoni do paczki 

(np. chipsów). 

7. W okresie wysokiego zagrożenia wirusem, nie witaj się przez podanie ręki ani przez 

pocałunek w policzek. 

8. Myj ręce regularnie i często, myj też powierzchnie z których korzystasz i najczęściej używane 

przedmioty (np. klamki, toaletę, powierzchnie kuchenne). 

9. Staraj się przekazywać powyższe zasady dzieciom, które są zwykle wszędobylskie, a więc są 

szczególnie aktywne w roznoszeniu wirusów. 

10. Używaj jednej szmatki do sprzątania domu, by nie pomagać w rozprzestrzenianiu się wirusa z 

jednej na drugą. 

11. Upewnij się, że wszyscy domownicy korzystają z własnych ręczników i własnych 

szczoteczek do zębów. 

12. Wietrz dom i dbaj, by powietrze w nim było suche i przewiewne. 

 

Jak leczy się koronawirusa?  

Nie ma jednego, prostego lekarstwa tak, jak nie ma jednego lekarstwa na przeziębienie czy 

grypę. W najcięższych przypadkach COVID-19 prowadzi do zapalenia płuc i powoduje 

znaczne trudności w oddychaniu, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia. 

Wirusowe zapalenie płuc jest zwykle leczone przy pomocy antybiotyków. Lekarze skupiają 

się też na przyniesieniu ulgi płucom chorego i ułatwieniu mu oddychania, przez podłączenie 

do respiratora lub podanie tlenu. Gorączkę i objawy grypopodobne leczy się tak, jak 

klasyczną grypę – lekami przeciwzapalnymi i aspiryną. 

Kto jest najmocniej zagrożony koronawirusem?  

Jak podaje The Telegraph, w zbiorczej analizie przypadków zarażenia COVID-19, choroba 

najbardziej zagraża: 

1) osobom po 65. roku życia 

2) dzieciom przez 2 rokiem życia 



3) osobom cierpiącym na choroby przewlekłe, z obniżoną odpornością, szczególnie – 

choroby płuc 

4) mężczyznom 

 

2. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA NA TERENIE 

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W LUBINIE POTWIERDZONEGO PRZYPADKU ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM COVID-19 

 

Przez potwierdzony przypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem COVID-19 rozumiemy 

informację na ten temat przekazaną któremukolwiek pracownikowi szkoły ustnie, 

telefonicznie, albo pisemnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną), która następnie zostanie 

potwierdzona przez dyrekcję Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie w Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie. Zakażenie jednej osoby koronawirusem oznacza 

wystąpienie zagrożenia dla innych osób przebywających czasowo na terenie Społecznej 

Szkoły Podstawowej w Lubinie lub Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie, a także 

dla osób, które w ciągu 24 dni poprzedzających powzięcie informacji o wystąpieniu 

zagrożenia, przebywały na terenie szkoły lub przedszkola. 

 

Dyrektor placówki winien wówczas:  

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły i przedszkola i, a także 

osoby przebywające aktualnie z różnych powodów poza wskazanymi placówkami, a 

także rodziców lub prawnych opiekunów uczniów SSP w Lubinie i SPM w Lubinie 

oraz powiadomić ich o bezwzględnej konieczności odebrania swoich dzieci w ciągu 

najbliższej godziny, 

2) powiadomić uczniów, które przebywają na terenie szkoły i przedszkola o potrzebie 

zachowania spokoju podczas oczekiwania na odebranie przez rodziców 

(niedopuszczalne jest samodzielne opuszczenie placówek przez uczniów), 

3) powiadomić o wystąpieniu zagrożenia pracowników wskazanych placówek, którzy z 

różnych powodów aktualnie znajdują się poza nimi (np. urlop, zwolnienie lekarskie, 

delegacja służbowa itp.), 



4) powiadomić jednego przedstawiciela organu prowadzącego wymienione placówki 

oświatowe, tj. członka zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

Samodzielnego Koła Terenowego nr 59 w Lubinie, 

5) ogłosić stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii na terenie wskazanych 

placówek oraz podjąć wszelkie działania zmierzające do jak najszybszego czasowego 

zawieszenia zajęć. 

 

3. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W 

LUBINIE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA NA TERENIE PLACÓWKI 

 (LUB NA TERENIE SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI 

W LUBINIE) POTWIERDZONEGO PRZYPADKU ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM COVID-19 

ALBO 

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

LUB EPIDEMII PRZEZ SŁUŻBY PAŃSTWOWE 

 

Przepisy ogólne 

1) Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego 

części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

2). Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego 

województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze 

rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3). Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw 

zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć na każdego obowiązek szczepień ochronnych 

przeciwko każdej chorobie zakaźnej 

4).Służby państwowe mogą ustanowić: 

* czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 

* czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów 

spożywczych, 

* czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 

* zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, 



* obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z 

funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych 

obiektów, 

* nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do 

działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, 

* obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych wśród osób podlegających tym 

szczepieniom na podstawie przepisów, a także określić  rodzaj przeprowadzanych szczepień 

ochronnych, uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację 

epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan 

epidemii. 

Wszystkie przepisy ogłoszone po wprowadzeniu stanu zagrożenie epidemiologicznego lub 

stanu epidemii wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia oraz są publikowane w odpowiednim 

dzienniku urzędowym zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych. 

5) Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z  w/w 

przepisów, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

 

Procedura zawieszenia zajęć w Społecznej Szkole Podstawowej w Lubinie w sytuacji 

ogłoszenia przez służby państwowe stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu 

epidemii na obszarze, na którym znajduje się placówka 

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów podczas 

wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę (art. 39 ust. 3 UoSO, art. 7 ust. 2 pkt 1 KN, § 

2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r., dalej jako rozporządzenie o bezpieczeństwie). 

Przepisy prawa oświatowego zezwalają na zawieszenie zajęć na czas oznaczony, m.in. jeżeli 

wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.  

Aby skutecznie zawiesić zajęcia na czas oznaczony, dyrektor powinien: 

1) pisemnie powiadomić o tym fakcie organ prowadzący, informując o ogłoszeniu przez 

służby państwowe stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, 

2) skutecznie i natychmiastowo, w dowolnej formie, powiadomić a zawieszeniu zajęć i 

przyczynie ich zawieszenia wszystkich rodziców dzieci znajdujących się na liście 

dzieci uczęszczających do szkoły, 

3) powiadomić wszystkich pracowników szkoły, zarówno obecnych w pracy, jak i z 

różnych przyczyn nieobecnych i przebywających poza terenem placówki. 



Procedura zawieszenia zajęć w Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie w sytuacji 

wystąpienia na terenie placówki (lub Społecznym Przedszkolu Montessori w Lubinie) 

zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii koronawirusem COVID-19 w okolicznościach, 

kiedy służby państwowe nie ogłosiły stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii . 

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów podczas 

wszystkich zajęć organizowanych przez przedszkole (art. 39 ust. 3 UoSO, art. 7 ust. 2 pkt 1 

KN, § 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r., dalej jako rozporządzenie o 

bezpieczeństwie). Przepisy prawa oświatowego zezwalają na zawieszenie zajęć na czas 

oznaczony, m.in. jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu 

uczniów.  

Aby skutecznie zawiesić zajęcia na czas oznaczony, dyrektor powinien: 

1) złożyć wniosek do organu prowadzącego przedszkoleo zawieszenie zajęć, wskazując 

czas tego zawieszenia oraz podać jego szczegółowe przyczyny (w uzasadnieniu 

powołać się na zgromadzone przez siebie dowody, świadczące o zagrożeniu, np. 

komisyjne protokoły z pomiarów i oględzin, zestawienia statystyczne dotyczące 

absencji uczniów itp. lub wytyczne lokalnych instytucji i organów, do których należy 

rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na danym terenie, np. powiatowego inspektora 

sanitarnego, wojewody itp.). Ewentualne protokoły powinny być podpisane przez 

wszystkie osoby biorące udział w pomiarach/oględzinach. Do pisma można dołączyć 

kopie pism mających związek z szacowaniem skali zagrożenia, jeżeli takie są w 

posiadaniu dyrektora. Pismo skierowane do organu prowadzącego powinno być 

zarejestrowane w księdze korespondencji, a kopia z potwierdzeniem doręczenia 

pozostawiona w dokumentacji szkoły; 

2) uzyskać pisemną o zgodę na zawieszenie zajęć od organu prowadzącego szkołę;  

3) po uzyskaniu zgody skutecznie powiadomić rodziców dzieci uczęszczających do 

szkoły o zawieszeniu zajęć, podając czas zawieszenia, a także w miarę możliwości 

uzyskując potwierdzenie tego powiadomienia; 

4) powiadomić nauczycieli, aby czas zawieszenia zajęć odnotowali w dziennikach zajęć; 

5) powiadomić o zawieszeniu zajęć, podając przyczyny, Powiatową lub Wojewódzką 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; 

6) powiadomić o zawieszeniu zajęć kuratora oświaty; 

7) rozważyć możliwości zapewnienia opieki przez szkołę dla dzieci zdiagnozowanych 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jako zdrowe, u których po 



szczegółowych badaniach NIE STWIERDZONO obecności wirusa COVID-19. 

Rodzic w takim przypadku musi dostarczyć do placówki pisemne potwierdzenie tego 

faktu.  

Decyzja o zamknięciu szkół i placówek w okresie epidemii jest zarządzeniem o daleko 

idących konsekwencjach. Nie można wykluczyć, że rozwój epidemii może doprowadzić do 

porozumienia odpowiednich terytorialnie kuratoriów oświaty z Państwową Inspekcją 

Sanitarną w sprawie procedur zamykania szkół, uzgodnień poprzedzających decyzję, zakresu 

powiadomień o decyzji oraz działań związanych z organizacją opieki nad dziećmi w okresie 

zamknięcia szkoły, jak również procedur dotyczących ponownego jej otwarcia. Procedury te 

mogą być uzgadniane na szczeblu lokalnym lub ministerialnym. Zgodnie z polskim planem 

pandemicznym jednostki samorządu terytorialnego na każdym szczeblu posiadają plany 

reagowania kryzysowego w czasie pandemii (miasta/gminy, powiaty, województwa, kraj).  

Należy stosować się do zaleceń Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii zamieszczonych na 

stronie MEN www.men.gov.pl Bieżące informacje dotyczące KORONAWIRUSA COVID-

19 znajdują się na stronie internetowej www.pzh.gov.pl  Warto również monitorować stronę 

internetową Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.gis.gov.pl. 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zm.) - art. 39 ust. 3. 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze 

zm.) - art. 7 ust. 2 pkt 1. 

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

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 6 ust. 

1, § 7. 

http://www.men.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-poz.-1457-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-poz.-1457-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-poz.-1457-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_39_u_3_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-967-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-967-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-967-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_7_u_2_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
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