
 
 

PROCEDURY BEZPIECZEOSTWA DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW ChSP „Arka” 

ORAZ OSÓB WCHODZĄCYCH NA TEREN SZKOŁY  

W  ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 
 

Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie zasad i dobrych praktyk higienicznych w czasie 

obowiązywania ograniczeo związanych z ryzykiem zakażenie SARS-CoV-2 dla pracowników szkoły 

oraz osób wchodzących na jej teren. 

Chrześcijaoska Szkoła Podstawowa „Arka” od 1 września br. wznawia prowadzenie lekcji oraz zajęd 

pozalekcyjnych na terenie szkoły, zgodnie z rozporządzeniem MEN, wytycznymi przeciwepidemicznymi 

GIS i innymi regulacjami prawnymi. 

Zasady i ograniczenia, które wprowadzamy związane są bezpośrednio z koniecznością spełnienia 

obowiązujących nas regulacji oraz zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpiecznych i przyjaznych 

warunków przebywania w naszej szkole. Mamy na celu kierowanie się przede wszystkim ostrożnością  

i zdrowym rozsądkiem. W przypadku gdy zmiany i zasady wydają się niejasne lub wykraczające  

poza podstawę prawną, prosimy o kontakt celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Zastrzegamy 

możliwośd modyfikacji przedstawionych zasad. 

Każdy pracownik Chrześcijaoskiej Szkoły Podstawowej „ARKA” zobowiązany jest do zapoznania się  

i bezwzględnego stosowania się do zapisów niniejszej procedury. Fakt ten pracownik potwierdza 

podpisując stosowne Oświadczenie (zał. nr 1).  

I. ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE 

1. Każda osoba dorosła wchodząca do placówki zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk przy użyciu 
płynu do dezynfekcji – podajnik i instrukcja dezynfekcji rąk znajdują się w przedsionku szkoły  
(zał. nr 2). 

2. Każda klasa korzysta wyłącznie z jednej sali oraz z przestrzeni wspólnych, jak szatnia, korytarze  
czy plac zabaw, według opracowanego harmonogramu.   

3. Z sal poszczególnych klas usunięte zostały przedmioty, których nie można dezynfekowad.  

4. Uczeo nie powinien przynosid do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

5. Do szkoły może uczęszczad wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.  

6. Uczniowie z poszczególnych klas będą korzystali z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 
przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości między sobą i zmianowości klas. 

7. Dzieci nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zajęd szkolnych. 

II. KADRA 

1. Nauczyciele w czasie pracy zobowiązani są do zachowania higieny osobistej, częstego mycia dłoni 
oraz ich dezynfekcji, a w razie konieczności - stosowania przyłbicy, maseczki i rękawiczek 
(załączniki nr 2 - 5).  

2. Przyłbica jest dezynfekowana przez nauczyciela w miarę potrzeby lub zawsze po zakooczeniu dnia 
pracy i pozostawiona w wyznaczonym miejscu.   

3. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyd salę co najmniej raz na godzinę - w czasie pobytu dzieci  
na podwórku przez dłuższy czas, a w czasie zajęd - krótszy.  

4. Pracownicy szkoły powinni zwracad szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyd 
wszelkich starao, by chronid siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 



5. Pracownicy szkoły nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas pracy. Takie zabezpieczenie 
jest osobistym wyborem pracownika. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do tego, by zwracad szczególną uwagę na stan zdrowia 
przyprowadzonych do szkoły dzieci. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych u dziecka, nauczyciel – za zgodą rodziców - może zmierzyd mu gorączkę 
termometrem bezdotykowym (dostępny w recepcji) i postępowad zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w dokumencie: „Procedury związane z ryzykiem zakażenia  SARS-CoV-2obowiązujące  
od 1 września 2020 r. do  odwołania w Chrześcijaoskiej Szkole Podstawowej „ARKA”. 

7. Nauczyciele zobowiązani są zwracad uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie 
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęd na świeżym powietrzu,  
a w czasie zajęd szkolnych - co godzinę. Instrukcja mycia rąk umieszczona jest w sanitariatach.  

8. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na sytuacje stresowe dziecka podczas pobytu w szkole.  
W razie potrzeby proszą o pomoc pedagoga/psychologa szkolnego. 

9. Wychowawcy zobowiązani są do przeprowadzenia rozmowy z dziedmi, w której wyjaśnią obecnie 
obowiązujące przepisy w szkole. Fakt ten musi zostad odnotowany tematem w Dzienniku.  

III. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów 

1. Zostaje ograniczona możliwośd przebywania rodziców/opiekunów na terenie szkoły.  

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

3. Dzieci należy podprowadzid pod drzwi wejściowe szkoły i opuścid teren szkoły.  

4. Rodzice/opiekunowie dzieci z zerówki i dzieci z klasy pierwszej oraz dzieci ze wskazaniami mogą 
przyprowadzad dziecko do szatni, zachowując zasady: 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziedmi; 
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziedmi min. 1,5 m; 
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m; 
d) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegad obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeostwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowad środki ochronne: osłona ust  
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Rodzice nie odprowadzają dzieci do sal lekcyjnych.  

6. Dziecko przechodzi z szatni do sali lekcyjnej schodami przy pokoju nauczycielskim. 

7. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach należy uzgodnid z wychowawcą inny sposób 
postępowania.  

8. Rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka pozostającego w świetlicy przez domofon do recepcji  
i oczekuje przy drzwiach wejściowych na przyprowadzenie dziecka przez pracownika placówki lub 
do innego wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum 
kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.  

9. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je  
do rodzica/ opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.  

10. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących 
rodziców/opiekunów nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.  

11. Podczas zebrao i uroczystości szkolnych udział rodziców/opiekunów będzie ograniczony i według 
opracowanych zasad - stosownie do organizowanego przedsięwzięcia, które należy bezwzględnie 
przestrzegad. 

IV. OSOBY TRZECIE NA TERENIE PLACÓWKI 

1. Przebywanie osób trzecich w placówce zostaje ograniczone do niezbędnego minimum,  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 



2. Osoby postronne mogą wejśd na teren szkoły, jedynie w uzasadnionych przypadkach,  
z zachowaniem wszelkich zasad i procedur bezpieczeostwa sanitarnego - dezynfekcja dłoni  
przy wejściu,  zakrywanie ust i nosa o raz zachowanie dystansu.  

3. Osoba postronna po załatwieniu sprawy, dla której została wpuszczona na teren szkoły,  
jest zobowiązana do bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki. 

4. Osoba postronna wchodząc na teren placówki zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących 
zasad. 

5. Instytucje zewnętrzne, które uzyskały  zgodę dyrektora szkoły na organizację na terenie szkoły 
zajęd pozalekcyjnych, są zobowiązane do zapoznania swoich pracowników i uczestników zajęd 
z procedurami bezpieczeostwa obowiązującymi w ChSP „ARKA” oraz bezwzględnego 
przestrzegania ich. 

V. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEO I POWIERZCHNI 

1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcja użycia. 

2. W przypadku skooczenia się jakiegokolwiek środka ochrony osobistej lub płynu dezynfekującego 
pracownik winien zgłosid to bezzwłocznie dyrektorowi szkoły. 

3. Dla ochrony osobistej, w razie konieczności lub z osobistego wyboru pracownik korzysta  
z zapewnionej przez dyrektora placówki przyłbicy, maseczki lub rękawiczek.  

4. Pracownicy wyznaczeni do dezynfekowania sal szkolnych oraz pomieszczeo wspólnych  
są zobowiązani do utrzymywania w czystości klamek, powierzchni płaskich, półek, blatów stolików, 
krzesełek, włączników, parapetów. Czynności te powinny byd wykonywane według bieżących 
potrzeb. 

5. Osoby przeprowadzające dezynfekcje są zobowiązane do ścisłego przestrzegania zaleceo 
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest bezwzględne 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo, przedmiotów, 
tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Sprzęt na placu zabaw podlega codziennej dezynfekcji. 

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW  

1. Posiłki przywożone przez firmę cateringową pozostawiane są w termosach w wyznaczonym 
miejscu. 

2. Dzieci korzystają z jednorazowych pojemników i sztudców. 

3. Dzieci zarówno przed posiłkiem, jak i po posiłku muszą bezwzględnie umyd ręce.  

4. Pracownik wyznaczony do dezynfekcji pomieszczeo i powierzchni zobowiązany jest do mycia, 
osuszania i dezynfekcji blatów stolików i krzesełek każdorazowo po zakooczeniu spożywania 
posiłku przez dzieci. 

5. Korzystanie z pojemników z wodą pitną przez dzieci może odbywad się wyłącznie pod nadzorem 
nauczyciela.  

6. Każde dziecko ma swój pojemnik na wodę lub korzysta z jednorazowych kubków.   

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzid jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W razie istotnych problemów zdrowotnych pracownik jest zobowiązany zgłosid je dyrektorowi 
szkoły. 

3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie mogą przychodzid  
do pracy, muszą pozostad w domu i skontaktowad się telefonicznie ze stacją sanitarno-



epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinni 
zadzwonid pod nr 999 lub 112 i poinformowad, że mogą byd zakażeni koronawirusem.  
Dodatkowo pracownik przekazuje powyższą informację bezzwłocznie do dyrektora szkoły,  
który konsultuje się z Inspektorem Sanitarnym w celu wypracowania dalszych wytycznych. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, 
sugerujących zakażenie korona wirusem, dyrektor niezwłocznie odsunie go od pracy. Nastąpi 
natychmiastowe wstrzymanie zajęd w szkole, powiadomienie właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceo. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, 
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami  oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie 
dotykowe (klamki, włączniki, uchwyty itp.). 

6. We wszelkich sytuacjach wątpliwych lub gdy zajdzie taka koniecznośd, dyrektor szkoły będzie 
stosowad się do zaleceo i porad Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 
wdrożyd dodatkowe procedury.  

7. Dyrektor szkoły, w razie potrzeby, będzie ustalał listy osób przebywających w tym samym czasie  
w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosował się  
do zaleceo Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ 
oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 
VIII. Postanowienia koocowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może byd modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomośd w dzienniku 
elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej  
w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 

………………………………………………..     Wrocław, dn. ………………………. 
    (imię i nazwisko pracownika) 

………………………………………………..  
              (stanowisko) 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 

Oświadczam, że zapoznałam (-łem) się z przepisami ujętymi w dokumencie: „Procedura 

bezpieczeostwa dotycząca pracowników oraz osób wchodzących na teren Chrześcijaoskiej 

Szkoły Podstawowej „ARKA”, w  związku z ryzykiem zakażenia SARS-COV-2”, obowiązującymi 

na terenie szkoły przy ul. Stalowowolskiej 24-26 we Wrocławiu. Zobowiązuję się do 

przestrzegania ustalonych w procedurze zasad.  

 

 

....................................................................... 
                       podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 – SPOSÓB DEZYNFEKOWANIA RĄK PRZY UŻYCIU ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  3 – INSTRUKACJA PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 – INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z RĘKAWICZEK 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 – PRAWIDŁOWY SPOSÓB ZAKŁADANIA I ŚCIĄGANIA MASECZKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  6 – INFORMACJE KONTAKTOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrześcijaoska Szkoła Podstawowa „ARKA” 

Wrocław, ul Stalowowolska 24-26 

Barbara Bartnik – dyrektor: 71 78-79-750 

recepcja: 500 017 505 

e-mail: recepcja@arka.edu.pl 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,  

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław 

tel. 71 329 58 43,   fax. 71 329 18 51 

e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl 

603 720 579 - sprawy z zakresu epidemiologii 

 

SŁUŻBY MEDYCZNE 

POGOTOWIE RATUNKOWE 

tel.: 112 lub  999 
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