
 
PROCEDURY  

organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  

w czasie zagrożenia epidemicznego 
 

od 1 września 2020r. 

 
 

I. Cel 

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Zespołu Placówek Oświatowych              

nr 1 we Włoszczowie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie 

działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 
 

II. Zakres procedury 

 

Niniejsza procedura dotyczy Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie w trakcie 

trwania pandemii koronawirusa COVID-19 w okresie nauki stacjonarnej od dnia 1 września 
2020r.  

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

 

Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 

we Włoszczowie  
 

IV. Postanowienia ogólne 

 

1. Procedura obwiązuje  w placówkach wchodzących w skład Zespołu Placówek 

Oświatowych nr 1 we Włoszczowie: 
a) Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie, 

b) filii w Łachowie 

c) Przedszkolu Samorządowym w Łachowie. 

2. Do ZPO nr 1 we Włoszczowie może przychodzić tylko: 

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych, 
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

3. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły/przedszkola i z niej odbierany przez 

opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 
4. Przez objawy o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3) rozumie się: 

 podwyższoną temperaturę ciała, 

 ból głowy i mięśni, 

 ból gardła, 

 kaszel, 

 duszności i problemy z oddychaniem, 

 uczucie wyczerpania, 

 brak apetytu. 

5. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest 
niezbędna, osoby te zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i 

ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły/placówki osób z zewnątrz z 

objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4). 

7.  Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających 
dzieci z zachowaniem zasady: 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu 

społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m. 

8. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z 

opiekunami ucznia. 



V. Obowiązki dyrektora  

 

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

2. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania 

wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

3. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również 

przy wejściu do budynku szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. 

Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, 
zakładania i ściągania rękawiczek i maski.  

4. Planuje organizację pracy szkoły. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników 

obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii koronawirusa i choroby COVID19.  

5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje                     

o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem 

dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie 

szkoły. 

6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone                 

w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maseczki ochronne, rękawiczki.  
 

VI. Obowiązki pracowników  
 

1. Obowiązki pracowników administracji i obsługi: 

a) Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest 
zobowiązany do jej stosowania.   

b) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

c) Pracownik pracuje w rękawiczkach i maseczce, dbając przy tym o higienę rąk 

– często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy 

twarzy, ust, nosa i oczu.  

d) Wykonując prace porządkowe pracownik co najmniej raz na godzinę wietrzy 

pomieszczenie, w którym pracuje.  

e) Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, pomieszczeń 

gospodarczych, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich 
obowiązków. 

f) Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, 

klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z 
detergentem).  

g) Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne 

regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.  

h) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego 

między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego min. 1,5 m.  

i) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o 

tym fakcie dyrektora. 

2. Obowiązki pracowników stołówki szkolnej: 

a)  Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz 

jest zobowiązany do jej stosowania.  

b) Pracownicy przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, 

dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.  

c) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

d) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty                        

i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz obieralni.  



e) Dbają o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko 

intendent. 

f) Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Dostawca nie 

wchodzi na teren szkoły, towar zostawia za drzwiami budynku.  

g) Pracownicy stołówki dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem 
dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

h) Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi.  

i) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia                

o tym fakcie dyrektora  

3. Obowiązki nauczyciel: 
a) Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest 

zobowiązany do jej stosowania.  

b) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

c) Nauczyciele w czasie pracy obowiązani są zachować reżim sanitarny.  

d) Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem 

zakażenia koronawirusem.  

e) Dbają o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

f) Nauczyciele klas 1-3 organizują przerwy dla swojej klasy, w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza 

przerwy pod nadzorem nauczyciela  

g) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o 

tym fakcie dyrektora placówki.  

 
VII. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych  

 

1.  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 
bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Zespołu Placówek Oświatowych 
nr 1 we Włoszczowie  dostępnymi na stronie szkoły:  

2. Do szkoły/przedszkola posyłają wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych 

wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa.  

3. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są 

zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników 

placówki oraz innych dzieci i ich rodziców. 

4. Rodzice przyprowadzający dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego zobowiązani są   
do posiadania zakrytych ust i nosa.  

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 
czy kasłania.  

6. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów                        

od dyrektora, wskazanego pracownika szkoły,  

7. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dzieci we własne przybory i podręczniki, które                 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Dzieci 

nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 

VIII. Higiena i dezynfekcja 
 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 

zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego 

mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły/przedszkola, przed jedzeniem,                   

po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 



2. Na terenie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie obowiązują ogólne 

zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania 

oczu, ust i nosa. 

3. Pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie będą wyposażeni                   

w przyłbice. 
4. Uczniowie (z wyj. uczniów klas 1-3) zobowiązani są do noszenia maseczek                                 

w przestrzeniach ogólnodostępnych (w szatniach, na korytarzach, toaletach itp.)  

5. Podczas lekcji zakrywanie nosa i ust przez uczniów nie będzie konieczne. 

6. Szkoła/przedszkole wyposażone są w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania 

pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 
7. Szkoła/przedszkole wyposażone są w bezdotykowy termometr. 

8. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza                  

w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów                          

i pomieszczeń. 

9. Na terenie szkoły/przedszkola przeprowadzany będzie  monitoring codziennych prac 

porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, 
pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                            

i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników. 

10.  Przed wejściem do budynku szkoły/placówki obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o 

takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu. 
11. Przed wejściem do budynku szkoły/placówki i szatni oraz w każdej sali lekcyjnej 

umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. 

12. Przy wejściu do szkoły/przedszkola umieszczone są numery telefonów do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

13. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 
14. Przy wejściu do szkoły oraz na korytarzach umieszczony zostanie  pojemnik do ich 

wyrzucania zużytych rękawic i maseczek jednorazowych.  

15. W salach, w których przebywają uczniowie, usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.  

16. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 
dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

IX. Organizacja pracy szkoły 

 

1. Aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły w miarę 

możliwości uczniowie danej klasy 4-8 zostaną przypisani do danej sali lekcyjnej.  
2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie 

krócej niż 30 min. i nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak 

nie rzadziej niż co 45 min. 
4. W miarę możliwości, przy odpowiednich warunkach pogodowych przerwy oraz zajęcia 

wychowania fizycznego dla uczniów odbywać się będą na świeżym powietrzu 

5. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć po każdej godzinie lekcyjnej. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia ,w tornistrze lub we własnej szafce. 

7. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów. 
8. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły/placówki zbędnych przedmiotów. 

 

X. Zasady organizacji pracy świetlicy szkolnej: 

 

1. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci w okresie pandemii, w świetlicy szkolnej mogą 
przebywać: 

a) uczniowie dojeżdżający do szkoły, 

b) uczniowie klas 1-3, obojga rodziców pracujących. 

2. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej 

niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. 



3. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażone zostaną                     

w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

4. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie 

przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.  

5. Wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych przez ucznia przybory szkolne, pomoce 
dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez 

innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi.  

6. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie 

czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych 

dokonuje pracownik obsługi szkoły.  
7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez 

innego nauczyciela lub pracownika.  

8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i 
z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.  

10. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między 

sobą w każdej przestrzeni podmiotu. 

11. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy 

stolikach w stałych miejscach. 
12. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19                        

(np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je                      

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum                   

2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów              

w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

 
XI. Zasady organizacji pracy biblioteki szkolnej: 

 
1. Korzystanie z biblioteki szkolnej określają Procedury bhp obowiązujące w bibliotece 

szkolnej na czas trwania pandemii Covid-19. 

 

XII. Zajęcia uczniów na boisku szkolnym:  
 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały ze szkolnego boiska sportowego 

przy zachowaniu następujących zasad:  

1. Boisko szkolne jest zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych 

do odbioru dzieci i innych osób postronnych.  

2. Na boisku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką 
nauczyciela, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.  

3. Na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.  

4. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze 

sobą.  
5. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje 

konflikt między nimi. 

6. Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, 

które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania 

i nie zostały oznaczone taśmami.  

7. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 
środkiem. 

 

XIII. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej 

 

1. Przed przystąpieniem do wydawania w jadalni obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, 
przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie                         

z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w 

postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania 

i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.  



2. Uczniowie spożywają posiłek w jadalni szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu 

społecznego nie mniejszego niż 2 metry.  

3. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci. Uczniowie siedzą po 

przeciwnych stronach stołu.  

4. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i 
krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie 

uczniów. Karta kontroli dezynfekcji stanowi załącznik nr ……. 

5. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, 

pod opieką nauczyciela świetlicy. 

 
XIV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. 

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły/placówki wyznaczonego przez 

dyrektora 
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: 

a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka                  

ze szkoły/placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej, 
b) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-

37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność 

sposobu odebrania ze szkoły/placówki. 

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły/placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma 
obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

6. Dyrektor informuje organ prowadzący (Burmistrza Gminy Włoszczowa) o podejrzeniu 

zakażenia ucznia. 

7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie 

informowani są o zaistniałej sytuacji. 
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji. 

10. Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 
XV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły/przedszkola 
 

1.  Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora, który podejmuje następujące działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając 

kontaktu z innymi osobami), 
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 

kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora  
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 

uzasadnionej potrzeby. 



4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych 

stosuje się działania opisane w pkt. 1. 

5. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy. 

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji. 
7. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek. 

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 

XVI. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

a) każdego pracownika szkoły/placówki/rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie                        
w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, 

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 

a)  pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą                            
i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 

b)  poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej                   

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 
duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie 

powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do 

oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony 

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

3. Pozostali pracownicy szkoły/placówki nie są zobowiązani do podejmowania 
szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną 

kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 

współpracy ze służbami sanitarnymi. 
 

XVII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/przedszkola: 
 

1.  Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu 

kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 
2. Dyrektor po potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący 

(Burmistrza Gminy Włoszczowa) i kuratora oświaty. 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor zobowiązany jest do 

stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 

XVIII. Zasady komunikacji z rodzicami uczniów Zespołu Placówek Oświatowych nr 1             

we Włoszczowie 
 

1.  Rodzice kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.  

2. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na 

usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.  



3. Przed wejściem do budynku szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku. 

4. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem Iwoną 

Gieroń (tel. 606784945), bądź wicedyrektorem Jackiem Stolarskim (tel. 601142335). 

5. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki od 7.30 do 16.00              
pod nr telefonu: 413943048. 

 

XIX. Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.4) 

bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną we Włoszczowie, ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa. 

 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie, ul. Sobieskiego 38, 29-

100 Włoszczowa, kontakt:  

 Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,  

 Nr telefonu - 41 394 27 41 

 Adres email: psse.wloszczowa@pis.gov.pl 

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się 
szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji 

Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

 

Iwona Gieroń 
Dyrektor ZPO nr 1 we Włoszczowie  

 

Włoszczowa, dnia 27 sierpnia 2020r. 
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