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Zarządzenie nr 4/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie 

z dnia 18 maja 2020 r. 

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie  

w okresie epidemii. 

 

Na podstawie art. 68  ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w związku z §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 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 ze zm.), zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1.Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Borkowie. zwanej dalej „szkołą”, w okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania, nie później niż 

do 26 czerwca 2020 r., z uwzględnieniem: 

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

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

410, poz.492,poz. 595,poz.642, poz. 742, poz. 780) 

2) Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 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, poz. 530,poz.564, poz.657, poz. 781, poz.; 

3) Wytycznych 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. 

 

§ 2. 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 

elektronicznej na adres spborkowo@wp.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 

586818208 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca 

załatwienia jej w szkole. 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/CR-%20Covid-493.pdf
file:///C:/Users/Asus/Downloads/CR-%20Covid-493.pdf
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2. Organy kolegialne szkoły  (rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski)  

mogą podejmować działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej lub w formie bezpośredniej z zachowaniem zasad 

sanitarnych obowiązujących w okresie epidemii przy organizacji spotkań i zebrań.    

3. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres: spborkowo@wp.pl  lub telefonicznie pod numerem 

586818208, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia takiego 

spotkania.  

4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub  telefonicznie w poniedziałki w godz. od 9:00 do 13:00 

 

§ 3. 1. W okresie epidemii obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  dla wszystkich 

uczniów realizowane są w formie kształcenia na odległość od poniedziałku do piątku w godz. 

Od 8:00 do 16:00 wg planu zajęć przedstawianego za pomocą dziennika librus.pl 

2. Kształcenie na odległość odbywa się  za pośrednictwem aplikacji Zoom.com MS Teams, 

WhatsApp, Skype, Hangouts, blog, poczty elektronicznej. 

3. Uczniom, którzy z powodu braku odpowiedniego sprzętu elektronicznego lub innych 

okoliczności, nie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w formie kształcenia na 

odległość, szkoła w uzgodnieniu z rodzicami organizuje zajęcia w innej formie. 

4. Uczestniczenie ucznia  w obowiązkowych zajęciach  w formie kształcenia na odległość 

stanowi realizację jego obowiązku szkolnego / obowiązku nauki. 

5. Od dnia 25 maja br. uczniowie klas VIII, a od dnia 1 czerwca br. wszyscy uczniowie mogą 

uczestniczyć w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami organizowanych na terenie 

szkoły. Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w bezpośrednich konsultacjach z 

nauczycielami stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia. 

6. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej od dnia 25 maja 2020 r. mogą  uczestniczyć w 

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez świetlicę szkolną i zajęciach 

dydaktycznych organizowanych bezpośrednio w szkole.  

7. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach o których mowa w ust. 6 jest zgłoszenie rodzica 

złożone w formie elektronicznej na dwa dni przed planowanym terminem korzystania przez 

dziecko z zajęć, na adres spborkowo@wp.pl , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

zarządzenia. 

 

mailto:spborkowo@wp.pl
mailto:spborkowo@wp.pl
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8. Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w zajęciach organizowanych dla uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej na terenie szkoły, określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

9. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym ze względu na niepełnosprawność, mogą 

korzystać z zajęć rewalidacyjnych organizowanych w formie bezpośredniej w szkole. Warunki  

organizacyjno-sanitarne uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych  na terenie szkoły określa 

załącznik  nr 1 do zarządzenia. 

10. Z dniem 25 maja 2020 r. uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w formie  

bezpośredniej, z zachowaniem warunków organizacyjno-sanitarnych korzystania z biblioteki,.   

 

§ 4.1. W okresie epidemii, nauczyciel wykonuje zadania wskazane przez dyrektora, w tym  

zajęcia edukacyjno-wychowawcze w formie kształcenia na odległość lub w formie 

bezpośredniej; prowadzi bezpośrednie zajęcia opiekuńcze i przeprowadza konsultacje  

z uczniami z zakresu prowadzonych zajęć. 

2. Na okres od 25 maja 2020 r. do odwołania, nie później niż do 26 czerwca 2020 r.,  

wskazani nauczyciele otrzymują przydział godzin dydaktyczno-wychowawczych 

realizowanych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wynikającego 

ze stosunku pracy. 

 

§ 5.1. Osoby inne niż uczniowie, wchodzące do szkoły  zobowiązane są do zakrywania ust i 

nosa oraz zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych osób przebywających w tym 

otoczeniu. 

2. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 

założyć rękawice ochronne. 

3. Wyznaczony pracownik obsługi kontroluje wejście do szkoły, przestrzeganie 

obowiązujących zaleceń sanitarnych i kieruje uczniów do odpowiednich pomieszczeń. 

4. Uczniowie przed każdym wejściem do sali zajęć, biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej 

myją ręce i korzystają z jednorazowych ręczników papierowych.  

5. We wszystkich toaletach w szkole wiszą plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

6. W trakcie zajęć prowadzonych bezpośrednio w szkole, świetlicy lub bibliotece szkolnej 

nauczyciele zachęcają uczniów do częstego dokładnego mycia rąk. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia bezpośrednie na terenie szkoły, wyposażeni są w 

maski/ przyłbice i bezpieczne środki odkażające. 

8. Pracownicy obsługi wyposażeni są w przyłbice, jednorazowe fartuchy, rękawice  i 

ochraniacze na buty. 
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9. Po każdych zajęciach, a w przypadku zajęć świetlicowych i zajęć edukacji 

wczesnoszkolnej, co dwie godziny,  bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane 

są stoły, krzesła, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, klamki, 

umywalki, baterie łazienkowe i toalety. 

10. Po zakończeniu zajęć, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają  

i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi, zgodnie z listą czynności ustaloną w 

załączniku nr 3 do zarządzenia. 

 

§ 6.1.W szkole mogą przebywać uczniowie i pracownicy u których nie ma widocznych 

objawów choroby wskazującej na chorobę zakaźną. 

2. Na terenie szkoły dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo 

Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia 

objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy się 

kontaktować.  

3. Wszyscy pracownicy przechodzą instruktaż postepowania w przypadku podejrzenia 

zakażeniem COVID-19 przed dniem wznowienia opieki szkolnej. 

4. W okresie epidemii sala nr 1 oznaczone tabliczką informacyjną, wyznaczona jest jako 

miejsce izolowania ucznia u którego nauczyciele stwierdzili niepokojące objawy 

choroby, do czasu odebrania go  przez rodziców/opiekunów. 

5. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika, ucznia lub osoby 

przebywającej na terenie szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 

6. W przypadku stwierdzenia zakażenia  COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

§ 7.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r. 

 

Józef Belgrau (-) 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Borkowie 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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Załącznik 1 

Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w zajęciach organizowanych dla 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie 

 Od 18 maja 2020 r. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu 

oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19.   

 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter 

dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. 

Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne 

warunki ich realizacji. 

 Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

 Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

 Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

 Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów. 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.  

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

 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 pomocniczych (ciągów 

komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, 

higienicznosanitarnych, - 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. 

 Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się 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. 

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

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  
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 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

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

w czasie zajęć. 

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

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

 Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 

zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

 Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć na świeżym powietrzu powinien być regularnie 

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

należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 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). 

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

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  

w tym zachować bezpieczną odległość przy korzystaniu z szafek uczniowskich.. 

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych 

od rodziców. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w przystosowanej sali szkolnej z zachowaniem zasady 4 

m2 na osobę. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

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

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. 

 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. 

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

 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. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

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

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 

odrębnym pomieszczeniu (sala nr 1) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 
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Załącznik nr 2 

 

......................................................... 

Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie 

 

Dane do kontaktowania się w sprawie zgłoszenia 

 

Tel.................................................... 

 

e-mail............................................... 

 

             

       Dyrektor  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

      w Borkowie 

 

Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w okresie epidemii 

 

W okresie epidemii szkoła organizująca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć 

dydaktycznych dla uczniów klas I-III.  Szkoła zobowiązana jest do przestrzegania reżimu 

sanitarnego ustalonego w drodze wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej opublikowanych na stronie internetowej właściwego 

urzędu.  

* Wytyczne dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja,  https://gis.gov.pl/ 

 

Zgłaszam udział mojego dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawcze z elementami 

zajęć dydaktycznych 

........................................................................................ 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

 

 od dnia   ............................ 

 w godzinach od................do..................... 

 

Znam zasady organizacji zajęć w okresie epidemii: 

1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do szkoły ucznia, u którego stwierdzi 

objawy chorobowe.  

2. Nie może korzystać z zajęć szkolnych uczeń, który mieszka wspólnie z osobą 

przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 
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3. Nie może przyprowadzać i odbierać ze szkoły ucznia osoba z objawami choroby, 

przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Uczeń, u którego w czasie zajęć szkolnych stwierdzono niepokojące objawy 

chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców/opiekunów jest izolowane. 

5. Dziecko nie może przynosić do szkoły zabawek i przedmiotów innych niż przybory 

szkolne wskazane przez nauczycieli i wychowawców świetlicy. 

6. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z placówki wychowania 

przedszkolnego są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym  

w szczególności: 

1) osłaniania ust i nosa; 

2) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób 

przebywających w otoczeniu; 

3) dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku lub korzystania  

z jednorazowych rękawiczek ochronnych. 

 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie  

 

2. Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 

temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie 

swojego stanowiska. 

 

Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody* na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka  

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

*skreśl niewłaściwe 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

3. Zgodnie z wytycznymi szkoła zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z 

rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 

chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu w przypadku wystąpienia u dziecka 

objawów chorobowych.  

 

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 

   

   

 

.................................   .............................................................................. 

Data              Podpis rodzica/ opiekuna prawnego składającego 

oświadczenie 
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Załącznik nr 3 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie 

 Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z 

którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 W budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez 

wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub 

zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania. 

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

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

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 W pomieszczeniach użytkowych/ sanitariatach znajduje się harmonogram dezynfekcji 
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Załącznik 4 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, ucznia lub osoby 
przebywającej na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie 

 Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

 W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka. 

 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (sala nr 1) 

 W przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej w szkole objawów chorobowych, 

wskazujących na zakażenie COVID-19 należy powiadomić Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną 

1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

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

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

a także obowiązujących przepisów prawa. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) 

potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

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

