
Procedury zapewniania bezpieczeństwa                                      
w Szkole Podstawowej nr 4                                                              

im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy                                              
w związku z wystąpieniem epidemii  

obowiązujące od 18.01.2021 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-
19 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy obowiązują specjalne 
procedury zapewniania bezpieczeństwa. 

 

Organizacja pracy szkoły  związana z zapewnieniem bezpieczeństwa                                   
w związku z COVID-19 

 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy odpowiada Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy,  

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 6.30 do 16.30: 

1) Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 (zajęcia realizowane są w dwóch 

salach świetlicowych oraz dodatkowo dwóch dydaktycznych – salach edukacji 

wczesnoszkolnej); 

2) Biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00, nie jest dostępna dla osób spoza 

szkoły; 

3) Zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 16.30; 

4) Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w godzinach: 7.25-15.00; 

5) Posiłki wydawane są w godzinach od 12.00 do14.00. 

4.  Opiekunowie, którzy przyprowadzają dzieci do szkoły, a po zajęciach je odbierają nie 

mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.                   

Są również zobowiązani, aby w drodze do i ze szkoły wraz z uczniami przestrzegać 

obowiązujących w okresie epidemii zasad bezpiecznego zachowania. 

5. Rodzice/opiekunowie uczniów nie wchodzą na teren szkoły.  Opiekę nad dziećmi 

przejmują wyznaczeni nauczyciele oraz pracownicy szkoły przy  wejściu do placówki. 



6. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych i za zgodą 

rodziców/opiekunów, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru 

bezdotykowego.  Pomiaru dokonuje pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik. 

7. Do szkoły nie mogą przychodzić osoby (uczniowie/ pracownicy placówki) których 

domownicy odbywają kwarantannę   lub przebywają w izolacji w warunkach domowych                        

lub w izolacji. 

8. Uczniowie wchodzą/wychodzą na teren szkoły wyłącznie wyznaczonymi dla 

poszczególnych zespołów wejściami/wyjściami.  Zróżnicowany zostaje czas rozpoczynania zajęć 

dla klas I-III.  Ma to ułatwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 

placówki i ograniczyć występowanie dużych skupisk w częściach wspólnych. 

9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa                        

i ust.  

10. W czasie przerw międzylekcyjnych oraz podczas przebywania w częściach wspólnych 

budynku (korytarze, toalety, biblioteka, stołówka) uczniowie klas I – III oraz wszyscy 

pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica).   

11. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przebywania w szkole wyłącznie w 

wyznaczonych godzinach i unikania gromadzenia   się w budynku placówki przed i po zajęciach. 

Przebywając na terenie szkoły muszą starać się zachować dystans od innych osób. 

12. Poszczególnym klasom przydzielono wyznaczone sale lekcyjne, w których będzie 

odbywała się większość zajęć. Wyjątek stanowią informatyka i zajęcia wychowania fizycznego.        

 

KLASA SALA WEJŚCIE 

1a 4 - Bartek Bartek 

1b 2 - Bartek Bartek 

1c 1 - Bartek Bartek 

1d 3 - Bartek Bartek 

2a 42 główne 

2b 73 szatnia 

2c 60 główne 

3a 23 szatnia 

3b 26 główne 

3c 15 szatnia 

3d 24 główne 
 

13. Dla każdej klasy ustalono indywidualny harmonogram/plan dnia uwzgledniający 

godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 

min), korzystania ze stołówki szkolnej. 

14. W budynku głównym oraz w  Barteku wyłączone zostają dzwonki a uczniowie 

uczestniczą w przerwach międzylekcyjnych pod opieką wychowawców, według ustalonego 

przez nich planu. 



15. 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 powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory                                   

i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. Uczeń nie powinien 

zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, placu zabaw oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

18. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                                    

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się 

organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz 

zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 

uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są 

wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy 

wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

20. W świetlicy zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą 

z mydłem. Sale należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

21. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

22. Do biblioteki uczniowie wchodzą pojedynczo.  

23.  Książki i inne materiały przechowywane w bibliotece poddawane są koniecznej 

dwudniowej kwarantannie.  

24. W przypadku dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ 

opiekunami prawnymi  ustalone zostały dodatkowe środki ostrożności dotyczące 

funkcjonowania w szkole, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, 
tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust              
i nosa. 

25. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać w następujących 

miejscach: sekretariacie, gabinecie pielęgniarki, przy wejściu (wiatrołap) i 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. 

26. Rodzice/prawni opiekunowie odbierają dziecko ze świetlicy według odrębnych 

ustaleń zamieszczonych w regulaminie pracy świetlicy. 

27. Z pielęgniarką  szkolną rodzic/opiekun prawny moz e kontaktowac   się  telefonicznie 

pod numerem telefonu 748522366 w godzinach jej pracy tj. od 7.30 do 15.00. 



28. Kontakt z pracownikami świetlicy możliwy jest w godzinach od 6.30do 16.30 pod 

numerem telefonu 748522366 lub przez e-dziennik. 

29. Każda osoba z zewnątrz odnotowuje swoją wizytę  zapisując swoje dane w  „Książce 

wizyt w szkole” , która znajduje się przy wejściu do budynku. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do 

budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić 

regularne napełnianie dozowników. 

3. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują 

dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

obowiązujących stref przebywania. Zapewnione są dozowniki z płynem do dezynfekcji. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza                   

i po skorzystaniu z toalety. 

5. Należy monitorować  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (Załącznik nr 1). 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

7. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go                 

do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących 

do szkoły, jak również ich wietrzenia. 

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

10. W celu bezpiecznej i skutecznej komunikacji między rodzicami/opiekunami uczniów 

a pracownikami szkoły zaleca się kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. Wizyty i spotkania bezpośrednie należy ograniczyć do niezbędnego minimum        

i zawsze muszą one być wcześniej umówione.  

11. 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 roku szkolnego wychowawca klasy. 

12. W bezpos rednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek załoz yc   osłonę ust i 

nosa oraz zachowac   dystans 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 (gabinet nr 6 obok gabinetu 

pielęgniarki). Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel 

pełni dyżur.  

Procedura 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. 

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 schodzenie 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 . 

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć 

w przypisanych do tych zajęć salach. 

2. Osoby, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są                                  

do przestrzegania niniejszych procedur. 

3. Zajęcia organizowane są w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów                      

i nakazów przeciwepidemicznych. 

4. Prowadzący zajęcia nie może pozostawiać uczniów bez opieki. W sytuacjach 

wyjątkowych prowadzący ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności 

przez innego nauczyciela. 



5. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem 

uczniów. 

6. Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce dydaktyczne                  

w miejsce do tego wyznaczone. 

7. Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący 

dezynfekują ręce przy wejściu do budynku. 

8. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadziły zajęcia przed                  

i po odbyciu zajęć. 

Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

2. W gabinecie może jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem dystansu–                              

1,5 metra. 

3. Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę. 

4. Pielęgniarka szkolna obsługując uczniów czy nauczycieli korzysta z jednorazowych 

rękawiczek ochronnych, które następnie wrzuca kosza na odpady zmieszane. 

5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, 

biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony. 

 

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- obok gabinetu pielęgniarki. 

Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki  oraz płyn do dezynfekcji rąk                   

(w oraz przed wejściem do pomieszczenia). 

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.  

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym pielęgniarkę                             

i  dyrektora lub osobę go zastępującą. 

5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – 

telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka                           

z placówki informując o powodach. 



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 (wychowawca) kontaktuje się   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. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną (numer  748522091 lub 691730274) i  realizuje na terenie placówki 

instrukcje i polecenia przez nią wydane. 

12. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie 

dotykowe. 

13. 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. 

14. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

15. 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. 

16. 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. 

17.  Na tablicy ogłoszeń przy wejściu, znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, 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. 



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji                    

w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Wyznaczono pomieszczenie nr 6, w którym będzie można odizolować osobę                         

w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

4. Pracownicy szkoły powinni zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności).                   

W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od 

wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz 

kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 

zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz 
www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach lub  https://www.gov.pl/web/koronawirus/ lub 

https://gis.gov.pl/ a także obowiązujących przepisów prawa.  

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/

