
WEWNĘTRZNE PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA 

 
w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy Lubinie 

(obowiązuje od 25 maja 2020 r. na okres pracy w reżimie sanitarnym) 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie jest otwarta na podstawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 maja  2020 r. (Dz. U. poz. 871, poz. 872) , zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat , wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)  

 

Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 począwszy 

od dnia 25 maja 2020 r. do dowołania wprowadza się następujące procedury bezpieczeństwa 

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie: 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

1) Szkoła przyjmuje dzieci od godz. 7.00. Odbiór dzieci następuje do godz. 15.30. 

2) Rodzic ma obowiązek zgłosić obecność dziecka dzień przed zajęciami. 

3) Rodzic obowiązkowo wypełnia i podpisuje stosowne oświadczenie. Oświadczenie 

dostępne jest na stronie szkoły - link - dokumenty oraz przy wejściu do szkoły. 

4) Wypełnione i podpisane oświadczenie należy pozostawić w sekretariacie szkoły. 

5) Jeżeli dziecko nie będzie korzystało z zajęć w szkole, rodzic zgłasza ten fakt 

telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00, dokonując tym samym odpisu za 

obiad. 

6) Jedna grupa dzieci  przebywać będzie  w wyznaczonej, stałej sali.  

7) Do grupy, w miarę możliwości,  przyporządkowani są ci sami opiekunowie.  

8) 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w godz. od 8.00 do 12.00 prowadzi zajęcia 

wychowawczo - dydaktyczne, drugi nauczyciel w godz. od 12.00 do 15.30 (godziny 

ruchome, w zależności od potrzeb rodziców)  prowadzi zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze w świetlicy.  

9) Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 



10) Godziny zajęć świetlicowych ustalane są każdego dnia i wynikają z informacji 

zebranych od rodziców. 

11) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na 

osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

 

12) W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy 

określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów. 

13) Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 

1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się 

pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego 

żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higieniczno- sanitarnych, - np. łazienek, ustępów). 

Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na 

limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz 

innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

14) Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 

15) W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

16) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła 

posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

17) W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

18) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

19) Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

20) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

                                                           
1Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 639). 



21) Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

22) Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

23) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

24) Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  

do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

25) Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

26) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

27)  Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu zajęć. 

28) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

29) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

30) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

31) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w 

odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

32) Rodzice/opiekunowie prawni nie przemieszczają się po szkole i po salach lekcyjnych. 

33) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

34) Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

35) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły. 

36) Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach. 

37) Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 



38) Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy. Każdorazowe wykorzystanie 

termometru wymaga obowiązkowego  dezynfekowania go po użyciu.  

39) Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. Zgoda zawarta jest w oświadczeniu rodzica. 

40) Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

41) Na okres od 25 maja 2020 r. do odwołania ustala się następującą organizację pracy: 

 

Organizacja zajęć w klasach 1-3 szkoły podstawowej z dniem 25 maja 2020 roku  

 

a) Uczniowie  klas 1-3 przyjmowani są do szkoły   w godzinach 7.00 – 7.45. 

b) Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne odbywają się w godzinach od 8.00 do 12.00 i 

prowadzone są przez 1 nauczyciela przydzielonego stale do danej grupy. 

c) Zajęcia dotyczące języków obcych prowadzone są zdalnie według ustalonego 

planu, w godz. od 8.00 do 12.00, zarówno  dla dzieci przebywających w szkole jak 

i w domu. 

d) Zajęcia świetlicowe organizowane są od godz. 12.00 i trwają do godz. 15.30. Czas 

pracy świetlicy jest ruchomy w zależności od informacji pozyskanych od 

rodziców. Zajęcia świetlicowe prowadzi 1 przydzielony na stałe nauczyciel. 

e) Nauczane zdalne dla dzieci, które nie będą przychodzić do szkoły, odbywać się 

będzie w godz. od 13.00 do 15.00. Języki obce w godzinach ustalonych w planie 

od 8.00 do 12.00. 

f) Obiad - w godzinach od 12.30 do 13.30. Na obiad, w przydzielonych godzinach, 

wchodzą grupy w zachowaniem odpowiedniej od siebie  odległości. Uczniowie 

siadają przy wyznaczonych stolikach. 

g) Na czas od 25 maja 2020 r. do odwołania wstrzymuje się zajęcia dodatkowe w 

charakterze szachów, robotyki, zajęć plastycznych, tanecznych itp. Wiąże się to z 

reżimem sanitarnym - w godzinach świetlicowych sprawowana będzie opieka nad 

dziećmi przez 1 stałego nauczyciela przydzielonego do danej grupy.  

 

 



 

 

Organizacja konsultacji  

1. dla uczniów klas  VIII  z dniem 25 maja 2020 roku 

2. dla uczniów kl. IV-VII z dniem 01 czerwca 2020 roku 

a) Uczeń otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.  

b) Harmonogram konsultacji dla uczniów klas ósmych i dla uczniów klas od czwartej 

do siódmej stanowi odrębny dokument pracy szkoły. Jest nim plan pracy zdalnej. 

c) Uczeń ma obowiązek zgłosić udział w konsultacjach nauczycielowi przedmiotu 

dzień przed zajęciami do godz. 15.00. przez dziennik internetowy szkoły. 

d) Uczeń zgłaszając się na konsultacje, informuje nauczyciela, jaki zakres materiału 

chce powtórzyć lub jaki problem chce rozwiązać. 

e) Wychodząc na przeciw uczniom i rodzicom, wprowadza się nie tylko konsultacje 

indywidualne na terenie szkoły, również  w formie zdalnej. 

f) Konsultacje indywidualne w formie zdalnej ustala się z nauczycielem danego 

przedmiotu zgodnie z punktem c i d.  Wymagana jest zgoda na tę  formę ze strony 

rodziców/opiekunów prawnych. 

g) W szkole  obowiązuje zasada: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  

h) Konsultacje indywidualne oraz grupowe odbywają się w wyznaczonych do tego 

salach lekcyjnych z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki 

min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

i) W grupie może przebywać do 12 uczniów. Nauczyciel ma obowiązek kontrolować 

ilość przygotowanych dla uczniów stanowisk i nie dopuścić do tego, aby uczniów 

było więcej niż pozwala na to metraż danej klasy i przydział stanowisk. 

j) Nauczyciel na pierwszych zajęciach wyjaśnia uczniowi/uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

k) Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na 

godzinę. 

l) Nauczyciel zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

m) Uczeń zapoznaje się z  harmonogramem konsultacji i zgłasza nauczycielowi  przez 

dziennik internetowy szkoły chęć udziału w nich zgodnie z punktem c id. 

n) Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

o) Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego 

ucznia. 



p) Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

q) W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje 

dystans społeczny. 

r) Przed wejściem do szkoły obowiązkowo musi zdezynfekować  ręce, a jeżeli ma 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji ma 

obowiązek natychmiastowego mycia  rąk. 

s) Uczeń  korzysta z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

t) Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie 

podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i 

ust. 

u) Uczeń ma obowiązek zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  

v) Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

w) Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej ma obowiązek zapoznać się ze 

szczegółowymi zasadami wypożyczania książek. 

 

42) Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny pomiędzy sobą w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra. 

43) Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

44) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń  zdrowy, bez objawów chorobowych w 

jakimkolwiek stopniu sugerującym chorobę zakaźną. Pracownik szkoły zobowiązany 

jest nie wpuścić do szkoły, na zajęcia  ucznia z objawami, w jego ocenie, 

sugerującymi taką chorobę. 

45) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

nie wolno przyprowadzać czy  ucznia do szkoły.  

46) Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

47) Zostają zapewnione sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami (SSP, telefon). 

48) Dokonuje się zakupu termometru bezdotykowego. 

49) Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.  



50) Rodzic ma obowiązek wypełnić, podpisać i dostarczyć przygotowane oświadczenie 

zgodnie z punktem nr 3- Zasady organizacji zajęć w SSP w Lubinie. 

Zasady zachowania higieny i ostrożności epidemicznej 

1) Wyposaża się wszystkich pracowników w środki ochrony osobistej tj. maseczki 

wielorazowego i jednorazowego użycia, przyłbice i rękawiczki jednorazowego 

użytku.  

2) Przy wejściu do szkoły, przy pokoju nauczycielskim umieszcza się płyn do 

dezynfekcji dłoni. 

3) Wszystkie toalety wyposażone są w odpowiednie środki higieniczne - mydło w płynie, 

jednorazowe ręczniki. 

4) Szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy. 

5) Wprowadza się obowiązek używania przez pracowników szkoły następujących 

środków ochrony osobistej: 

a) maseczki ochronne wielorazowego i jednorazowego użycia, 

b) rękawiczki ochronne jednorazowego użycia, 

c) przyłbice (mogą być stosowane zamiennie z maseczkami) 

6) Żywienie przeprowadza się według następujących ustaleń: 

a) pracownik administracyjny dokonuje wyboru bezpiecznych dostawców i 

zdrowych produktów żywieniowych,  

b) przed wyjściem z pomieszczenia szkolnego na stołówkę, wszystkie dzieci i 

pracownicy im towarzyszący dokładnie myją ręce mydłem, 

c) na stołówce przebywają małe grupy dzieci, tak aby zachować dystans 2 metrów od 

siebie, 

d) dzieci siedzą oddalone od siebie w odległości 2 metrów, 

e) posiłki nakładają nauczyciele lub pracownicy kuchni, 

f) po wyjściu ze stołówki dzieci i pracownicy szkoły myją ręce w toalecie przy 

użyciu mydła, 

g) przed przyjściem kolejnej grupy na stołówkę pracownicy stołówki myją i 

dezynfekują oparcia krzeseł oraz blaty stołów, na których był spożywany posiłek, 

h) szczegółowe zasady zachowania ostrożności w kuchni i na stołówce określa 

osobny dokument. 

7) Ustala się szybkie sposoby komunikacji między dyrektorem szkoły a 

przedstawicielem organu prowadzącego w sprawie raportowania o liczbie dzieci w 



szkole oraz ewentualnych podejrzeniach zakażenia koronawirusem przy pomocy 

telefonu. 

8) Ustala się, że grupy dzieci klas 1-3 będą na stałe przebywać w wyznaczonych salach, 

a poszczególni nauczyciele są przypisani wyłącznie do jednej grupy dzieci. (Możliwe 

jest inne zorganizowanie pracy dzieci, jeśli jednocześnie w całej szkole  będzie mniej 

dzieci niż przewidują to obecne przepisy w trybie reżimu sanitarnego).  

9) Zakazuje się przebywania w szkole osób z zewnątrz, a jeśli będzie to konieczne, każda 

osoba wchodząca do szkoły musi przed wejściem zostać zbadana za pomocą 

termometru bezdotykowego, musi otrzymać jednorazowe rękawiczki oraz 

zdezynfekować je za pomocą płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu min. 60%. 

Pracownik wprowadzający i odprowadzający osobę z zewnątrz ma obowiązek mieć 

twarz zasłoniętą maską i posiadać rękawiczki jednorazowe, które zostaną 

zutylizowane po wyjściu danej osoby. Należy bezwzględnie zachować odległość 

społeczną minimum 2 metry od osoby. 

10) Wszyscy dorośli są bezwzględnie zobligowani do używania przed wejściem do 

pomieszczeń szkolnych płynu do dezynfekcji rąk. 

11) Zaleca się, aby dzieci nie były przyprowadzane i odbierane przez osoby powyżej 60. 

roku życia. 

12) W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym w widocznym dla każdego dziecka i 

dorosłego miejscu znajdują się tabliczki z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

13) Dzieci pod nadzorem pracowników szkoły mogą korzystać z placu zabaw. Ze względu 

na ograniczone możliwości dezynfekcji urządzeń znajdujących się na placu zabaw, 

zostają one oznaczone za pomocą taśmy kolorowej i zabezpieczone przed używaniem. 

14) Zapewnia się sprzęt i środki czystości do prac porządkowych w szkole. Prace 

porządkowe są codziennie zapisywane i podpisywane  przez pracownika na 

odpowiednio przygotowanym formularzu, a na drugi dzień monitorowane przez 

dyrektora. Szczególnie zwraca się uwagę na czystość ciągów komunikacyjnych oraz 

dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, poręczy krzeseł na korytarzu i w salach, blatów stołowych w salach.  

15) Na bieżąco dezynfekuje się używane przez dzieci pomoce dydaktyczne. Obowiązek 

dezynfekcji mają nauczyciele przebywający na sali. 

16) W osobnym dokumencie zostają przygotowane procedury na wypadek podejrzenia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zapoznają się z nimi wszyscy pracownicy szkoły.  



17) Przeprowadza się spotkanie z pracownikami, którzy zostają zobligowani do położenia 

szczególnego nacisku w codziennych kontaktach z dziećmi na profilaktykę zdrowotną, 

również dotyczącą ich samych.  

18) Zakazuje się przychodzenia do placówki pracownikom, którzy są chorzy. 

19) Unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

20) Wyznacza się pokój  na miejsce ewentualnego odizolowania osoby z objawami 

chorobowymi. Pomieszczenie to wyposaża się w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący. Na drzwiach tego pomieszczenia umieszczony jest napis 

"IZOLATKA". 

21) Na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły i na drzwiach wejściowych szkoły 

umieszcza się numery telefonów do: Kuratorium Oświaty, Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, służb medycznych oraz do organu prowadzącego szkołę.  

22) Ustala się ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami poprzez kontakt SSP. Listę 

kontaktów posiada sekretarka.  

Zasady szczególnej ostrożności dotyczące  

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni i stołówki 

 

1) Każdy pracownik zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie 

wysokiej higieny podczas przygotowywania posiłków, ich wydawania i w trakcie 

sprzątania.  

2) Wszystkie stanowiska pracy powinny być na bieżąco myte i dezynfekowane. 

3) Wszystkie opakowania produktów przed ich otwarciem należy bezwzględnie umyć w 

ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. 

4) Cały sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce winny być na bieżąco myte 

ciepłą wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekowane. 

5) Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. 

6) Poręcze krzeseł przy stolikach oraz blaty stołów, na których spożywane są posiłki 

należy bezwzględnie myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekować po 

wyjściu każdej grupy dzieci ze stołówki. 

7) Miejsca do spożywania posiłków winny być oddalone od siebie na odległość 

minimum 2 metrów od siebie. 



8) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać. 

9) Cały personel obowiązany jest do noszenia maseczek ochronnych na twarz i usta, a 

także rękawiczek jednorazowych. 

 

Jak samemu zachować higienę 

1) Często myć ręce – po każdej wizycie w toalecie, przed jedzeniem, po kontakcie z 

żywnością, zwierzętami oraz chorą osobą. Jest to najlepsza metoda na ograniczenie 

rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. 

2) Stosować prawidłową technikę mycia rąk – myć je mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą 

przez 20–30 sekund, rozprowadzając mydło dokładnie po wszystkich powierzchniach 

dłoni i palców. 

3) W przypadku braku dostępu do bieżącej wody, np. w podróży, używać chusteczek 

nasączonych środkami czystości na bazie alkoholu. 

4) Podczas kichania i kasłania zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną, lub łokciem, a 

w miarę potrzeby starać się oczyszczać nos z wydzieliny. 

5) Po użyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją jak najszybciej do kosza, by nie 

stanowiła źródła zakażenia. 

6) Unikać dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ zwiększa się 

prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków na powierzchnie użytkowe. 

7) Wietrzyć pomieszczenie, w którym się przebywa co godzinę przez 10 minut. 

8) Jeśli pojawią się objawy grypy (kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, 

osłabienie, biegunka), należy zostać w domu – unikać dużych skupisk ludzi, gdyż 

wirus łatwo przenosi się drogą kropelkową na inne osoby – i jak najszybciej zgłosić 

się do lekarza. (szczegółowa procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia 

znajduje się w odrębnym dokumencie). 

Wskazania dla nauczycieli 

Nauczycielu,  

1) Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i 

dlaczego zostały wprowadzone.  

2) Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.  



3) Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 

pluszowe poduszki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, 

skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.  

4) Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź 

gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.  

5) Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj 

pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.  

6) Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.  

7) Ściśle stosuj się do opisanych w Wewnętrznych Procedurach Bezpieczeństwa zasad, w 

szczególności w zakresie niekontaktowania się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

Wskazania dla rodziców 

Rodzicu,  

1) Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka.  

2) Zaopatrz swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z 

placówki.  

3) Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

4) Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 

służb sanitarnych i lekarza.  

5) Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek.  

6) Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie.  

7) Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 

dobrego przykładu. 

 

Wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.  

Marta Pilecka-Lalewicz 

Dyrektor SSP w Lubinie 


