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Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w 

Oleśnicy 

 

Procedura prowadzenia przez nauczycieli  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II                        

w Oleśnicy zajęć w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 

§ 1 

 

Cel procedury 

Niniejsza procedura ma na celu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów oraz 

pracowników w szkole w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

§ 2 

 

Zakres procedury 

1. W zajęciach nie może uczestniczyć kadra pedagogiczna, która wykazuje objawy 

chorobowe infekcji dróg oddechowych, jest  objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych albo ma objawy choroby zakaźnej.  

2. Wchodząc do budynku szkoły należy zadbać o higienę rąk /mycie i dezynfekcja/, 

te czynności należy również wykonać przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą oraz 

po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków 

ochrony osobistej. 

3. Po wejściu do szkoły należy zapoznać się z zasadami higieny znajdującymi się na tablicy 

informacyjnej.  

4. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

5. Osoby prowadzące zajęcia mogą używać osłony ust i nosa. 

6. W czasie zajęć należy regularne wietrzyć pomieszczenie. 

7. Nauczyciele w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III organizują przerwy według 

swoich potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

8. Zaleca się korzystanie z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły , w tym  w czasie przerw przez jedną klasę w danym czasie.  

9. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Sprzęt powinien być 

dezynfekowany po zajęciach.  

10. W pracy biblioteki należy uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny wypożyczanych 

materiałów i książek przechowywanych w bibliotekach.  

11. Powierzchnie wspólne, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, 

powierzchnie dotykowe np. biurka, stoliki, klawiatury, myszki, włączniki świateł będą na 

bieżąco dezynfekowane przez pracowników obsługi. W przypadku stwierdzenia 

podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne proszę podjąć  kroki  

mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu /izolatorium/ tej osoby od innych 

osób przebywających w placówce.  



12. Jeżeli nauczyciel źle się czuje lub wystąpią inne niepokojące objawy powinien  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. 

13. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

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

a także obowiązujące przepisy prawa.  

14. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie 

odsuwa  go od pracy i odsyła transportem indywidualnym do domu (transport własny lub 

sanitarny) a także  wstrzymuje przyjmowanie dzieci oraz powiadamia  właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

15. Pracownik powinien oczekiwać  na transport w wyznaczonym pomieszczeniu - 

izolatorium. 

16. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi  

i młodzieżą uczestniczących w zajęciach od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej 

te zajęcia. 

17. Na terenie placówki należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy 

uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

 
§ 3 

 

Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.  

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły, jak również rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający 

dziecko z szkoły. 

 

 

3. Procedura wchodzi w życie z dniem 26.08.2020r. i będzie obowiązywać do odwołania 

stanu zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) przez Ministerstwo Zdrowia, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 
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