
OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce 
do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  
i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 
dezynfekcji. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 
uczniów, którzy wyrazili zgodę i chęć udziału w konsultacjach organizowanych w szkole oraz 
upowszechnia na stronie szkoły i Facebooku harmonogram konsultacji indywidualnych  
i grupowych. 

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka 
lub pracownika. 

6. Zapewnia dla pracowników środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
7. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz 

kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła 
antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, a przy 
dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk. 

8. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu 
z palcówki /w trakcie pracy ) wg instrukcji wspomnianej w pkt. 7. 

Postępowanie wobec pracownika lub ucznia szkoły: 

Jeśli u ucznia zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem 
to: 

 trzeba niezwłocznie zawiadomić dyrektora o zaistniałej sytuacji; 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną; 

 należy niezwłocznie odizolować ucznia od reszty i umieścić w pomieszczeniu 
przygotowanym do izolacji; 

 nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

Jeśli u pracownika szkoły zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy  
z oddychaniem to: 

 zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia 
izolacji; 

 dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, 
która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa; 

 po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem 
stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym 
środkiem do dezynfekcji skóry; 

 zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt 
osoba podejrzana o zakażenie wirusem; 

 we wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz 
unikać udziału pozostałych pracowników. 



Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń bądź pracownik, 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. 

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje 
dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem. 

 lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/; 

 listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-
w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic; 

 lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta 
w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus. 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik 
pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

2. Do budynku wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy wchodzą i wychodzą wejściem 
głównym. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce 
płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce. 

4. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 
5. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu prowadząc konsultacje,  

a pozostali kontynuują edukację zdalną. 
6. Nauczyciele udzielający konsultacji: 

 unikają organizowania większych skupisk uczniów  w jednym pomieszczeniu (maksymalnie 
4 osoby w klasie z zachowaniem wymaganych odstępów co najmniej 1,5m oraz jedna 
ławka/jeden uczeń); 

 wietrzą salę co najmniej raz na godzinę; 

 w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników; 

 zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce lub dezynfekowali je 
preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

7. Nauczyciele nie pełniący konsultacji w placówce: 

 wykonują pracę zdalną z uczniami; 

 w godzinach pracy placówki są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie 
potrzeby w niezbędne działania. 

8. Personel administracja i obsługa: 

 usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

 wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  
w czystości ciągów komunikacyjnych. 

 dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 
poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów. 

 pracownik obsługi (sprzątaczka) czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń  
w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH oraz UCZNIÓW 

1. Rodzice i uczniowie zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole w czasie 
konsultacji z uczniami. 

https://gis.gov.pl/mapa/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
https://mz.gov.pl/
https://gis.gov.pl/
https://gov.pl/koronawirus


2. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą 
wejścia do placówki, uczeń przebywa w maseczce do momentu zajęcia ustalonego mu miejsca 
w klasie. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji 
rąk. 

4. Jeżeli u ucznia, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono 
wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego 
poinformowania o tym dyrektora placówki.  

5. Na konsultacje z nauczycielem umawiamy się z wyprzedzeniem zgodnie z procedurami 
określonymi w szkole szkole (jeżeli nie możesz przyjść na konsultacje, zgłoś ten fakt 
odpowiedni wcześniej), każdy nauczyciel ma przypisaną określoną salę lekcyjną. 
Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych będzie zamieszczony na stronie szkoły 
i Facebooku.  

6. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów (zakaz pożyczania od innych 
uczniów). 

7. Do szkoły wchodzimy/wychodzimy tylko głównym wejściem (obowiązkowa dezynfekcja rąk 
płynem do dezynfekcji). 

8. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie i 
innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie 

ryzyka zakażenia: 

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich miejscach zgodnie z wymogami. 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu 

(min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość - należy zachować bezpieczny dystans społeczny, co najmniej 

1,5 metra. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust - dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 

zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może 

spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie 

szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do 

szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo 

obserwacyjno-zakaźny.  Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji 

publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, 

która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. 

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w 

których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia 

koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, 

należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 



7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, 

w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny 

oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 

1. Czytelnicy nie mogą wejść do pomieszczeń biblioteki poza wyznaczoną przestrzeń (nie mają 

wolnego dostępu do zbiorów biblioteki, komputerów oraz prasy). 

2. W bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie 1 czytelnik. 

3. Czytelnik zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności (osłona twarzy, rękawiczki wg 

uznania, dezynfekcja rąk przed wejściem do pomieszczenia, zachowanie odstępu od innych 

osób min. 2m). 

4. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo będzie zdezynfekowany blat, na którym 

leżały książki. 

5. Zwracane zbiory biblioteczne pozostają w kwarantannie w wyznaczonym miejscu przez co 

najmniej 24 godziny. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą końca kwarantanny. 

6. W bibliotece nie będą odbywały się spotkania i inne wydarzenia. 


