
Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 2  

im. Zygmunta Augusta w Augustowie  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Augustowie od 04.04.2022 

 
 

 

Zgodnie z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS 

dla szkół podstawowych określa się zasady sanitarne z uwzględnieniem specyfiki placówki, 

w tym realizacji zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, oraz zwiększonej liczebności 

oddziałów, zaleceń wskazanych  w przedmiotowych wytycznych, aktualnych przepisów 

prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 679). 

  
 

1.  Organizacja zajęć w szkole: 
 

1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg  
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  w izolacji w miejscu zamieszkania 
ucznia. 

 

2) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3) Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 
 
4) Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Rekomenduje się skorzystanie z płynu 
do dezynfekcji rąk. 

 
5) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 
 

a) wejście rodziców z dziećmi lub po dzieci wyłącznie wejściem od strony administracji, 

b) tylko jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 
 

5) W szkole wprowadza się ograniczone przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum i w wyznaczonych obszarach. 

 

6) Opiekunowie ucznia zobowiązani są do uaktualnienia numeru telefonicznego u 
wychowawcy klasy dziecka, w celu zapewnienia sposobu szybkiej, skutecznej 
komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem 
technik komunikacji na odległość, np. telefon komórkowy. Rodzic zobowiązany jest do 
szybkiego odbioru telefonu oraz bezzwłoczny przyjazd do szkoły na wezwanie. 

 

7) Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po użyciu w danej 
grupie. W przypadku korzystania z innych termometrów niż termometr bezdotykowy, 
dezynfekcja odbędzie się po każdym użyciu. 

 



8) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg  
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany  

w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium na parterze szkoły lub w innym wyznaczonym 
miejscu. Niezwłocznie o okolicznościach powiadomieni zostaną rodzice o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 
9) W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy  umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa 
i ust. 

 
10) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga  będą myte detergentem  

i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 
 
11) Sale lekcyjne, części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 
12) Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
 
13) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
 
14) Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do  szkoły  niepotrzebnych  przedmiotów.  

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
 

15) Uczniowie nie przebywają w szatni bez potrzeby. 
 
16) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych zgodnie z Regulaminem świetlicy. 
 
17) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
 
18) Biblioteka szkolna działa zgodnie z Regulaminem biblioteki. 
 
19) Higienistka medycyny  szkolnej ustali i upowszechni zasady korzystania z gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w 
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

 
 

2.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 
 

1) Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice 

uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce. 
 

2) 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. 

 



3) Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania  
w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
mycia powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

4) Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 
 

5) Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji 

 
6) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

 
7) Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 
 

8) Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 
 

3.  Gastronomia 
 

1) Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone 

na spożycie ciepłych posiłków) w szkole należy zapewnić warunki higieniczne wymagane 

przepisami prawa.  
 
2) Korzystanie z posiłków odbywa się zmianowo wg opracowanego harmonogramu  

z zachowaniem zasad sanitarnych, zgodnie z Regulaminem stołówki. 
 
 

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły 

 
 

1) Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych.  

 
2) Pracownicy szkoły zostali poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych i 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązaniach. 
 

3) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

4) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka 

konieczność wzywa pomoc medyczną.  

5) Ustalenie się miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadza dodatkowe sprzątanie zgodnie 

z procedurami zakładowymi, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 
 



 

5. Organizacja pracy obsługi szkoły w związku z higieną, czyszczeniem i dezynfekcją 

pomieszczeń i powierzchni 

  
1) Wyznaczony pracownik szkoły monitoruje zasadność wejścia do szkoły przez osoby 

postronne. Jeżeli nie ma szczególnej potrzeby, opiekun zostawia i odbiera dziecko z 

szatni. 
 

2) Pracownicy obsługi utrzymują czystość sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych zgodnie z przydziałami. 
 

3) Pracownicy obsługi na swoim rewirze sprzątania, co najmniej raz, na koniec dnia 

dezynfekują pomieszczenia lub czyszczą z użyciem detergentu. 

 

4) Pracownicy obsługi czyszczą powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, powierzchnie 

płaskie, w tym blaty ławek oraz krzesła w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników itp. co najmniej na koniec dnia. 
 

5) Pracownicy  obsługi  zobowiązani  są  do  bieżącego  uzupełniania  płynu  

dezynfekującego 
 

       w pojemnikach, mydła, ręczników papierowych i papieru toaletowego w łazienkach 

szkolnych. Pracownicy obsługi na swoich rewirach dokonują wietrzenia 

pomieszczeń, pamiętając o zamknięciu okien na koniec dnia.  
6) Po wykonaniu poszczególnych czynności, pracownicy obsługi potwierdzają 

wykonanie zadania na „Karcie sprawdzającej wykonanie czynności”. 
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