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Szanowni Rodzice. 

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MEiN oraz MZ dzieci uczęszczające do klas I - 

III, od 18 stycznia 2021 r. rozpoczną naukę w trybie stacjonarnym.  

 

Zajęcia dla klas I – III będą odbywały się od godziny 8:00 według harmonogramu 

przygotowanego dla każdej klasy z zachowaniem wytycznych sanitarnych MEiN, MZ 

oraz GIS. 

 

Przyprowadzanie oraz odbiór dzieci odbywać się będą według ustalonych zasad.  

Dzieci, które mają jakiekolwiek objawy wskazujące na zakażenie górnych dróg 

oddechowych lub inną infekcję pozostają w domu.  

W przypadku infekcji innych domowników wskazane jest pozostawienie dziecka w 

domu w celu obserwacji.  

W przypadku kwarantanny/izolacji natychmiast należy powiadomić szkołę. 

 

W załączniku przesyłam Instrukcję bezpieczeństwa podczas działalności Szkoły Podstawowej 

w Dzierzgowie funkcjonującej w czasie stanu epidemicznego związanego z COVID-19, 

opracowaną według wyżej wymienionych wytycznych.   

 

Z poważaniem 

Teresa Eljasiak Zbysińska 
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Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie 
z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS DZIAŁALNOŚCI  SZKOŁY  

PODSTAWOWEJ   W  DZIERZDOWIE  FUNKCJONUJĄCEJ  W CZASIE STANU 

EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19 

 

 

Wstęp 

 

   Instrukcję bezpieczeństwa wprowadza się mając na uwadze konieczność zapewnienia 

bezpiecznego pobytu uczniów w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego, 

związanego z wirusem Covid-19. 

 

Organizacja zajęć w szkole  

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Przed wejściem do klasy każdy uczeń będzie miał mierzoną temperaturę ciała przy 

użyciu termometru bezdotykowego. 

4. Przy wejściu do budynku należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 

szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

5. Do dezynfekcji rąk są zobowiązane tylko osoby dorosłe.  

6. Uczniowie nie są zobowiązani do dezynfekcji rąk.   

7. Podczas pobytu w szkole uczniowie są zobowiązani do częstego mycia rąk (zwłaszcza po 

skorzystaniu z toalety).  

8. Opiekunowie doprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych. 

9. Jeżeli zachodzi konieczność wejścia opiekunów do przestrzeni wspólnej szkoły 

zobowiązani są oni do zachowania zasad : 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od pracowników szkoły/kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi 

minimum 1,5 m, 

10. Uczniowie przychodząc do szkoły zobowiązani są do zakrycia ust i nosa przyłbicą lub 

maseczką.  

11. Nakrycie ust i nosa obowiązuje uczniów podczas przebywania w przestrzeni wspólnej 

(korytarz, łazienka, biblioteka itp.). 

12. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je osłona ust i nosa maseczką lub przyłbicą, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
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13. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach (główny korytarz 

na parterze prowadzący do sekretariatu).  

14. Osoby z zewnątrz, jeśli zachodzi konieczność mogą przebywać poza wyznaczonym 

obszarem tylko za zgodą dyrektora lub wicedyrektora przy zachowaniu wszelkich 

środków higieny (nakrycie ust i nosa). 

15. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów. 

16. W czasie zajęć należy przypominać uczniom o częstym myciu rąk. 

17. Uczeń przebywający w szkole zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą. 

18. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

19. Jeżeli zachodzi konieczność przyniesienia przez ucznia własnej żywności, musi być ona 

umieszczona w zamkniętym ,,kanapniku”, umieszczonym w plecaku, bez możliwości 

dostępu dla innego ucznia. Obowiązuje zakaz przynoszenia środków spożywczych, 

którymi dzieci mogą się nawzajem częstować (chipsy, ciasta, cukierki itp.).  

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego w czasie których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych.  

22. W bibliotece szkolnej uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 

minimum 1,5 m. Oddawane przez uczniów książki lub materiały biblioteczne przez 2 dni 

podlegają kwarantannie. 

 

Szczegółowe zasady pobytu uczniów klas I – III 

 

1. Zajęcia w klasach I – III rozpoczynają się o 8:00. 

2. Dzieci dowożone przez rodziców przybywają do szkoły nie wcześniej niż 7:50. 

3. Rodzice uczniów klas I – III doprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych i nie mogą 

wchodzić do budynku  szkoły. 

4. Uczniowie wchodzą szkoły oraz poruszają się w szkole według oznaczonych ciągów 

komunikacyjnych, udają się bezpośrednio do swojej sali, pod opiekę 

wychowawcy/nauczyciela. Nie wychodzą na wspólny korytarz.  

5. Zasady korzystania z szatni szkolnej : 

1) uczniowie podczas korzystania z szatni zobowiązani są do zachowania dystansu 

społecznego minimum 1,5 m, 

2) w czasie pobytu w szatni uczniów obowiązuje zakrycie ust i nosa.  

6. Uczniowie przebywają jedynie w przestrzeni dla nich wyznaczonej. 

7. Uczniowie mogą wyjść na przerwę według ustalonego dla danej klasy harmonogramu 

(grupy uczniowskie nie mogą się ze sobą stykać).  

8. Każdy zespół klasowy przebywa w swojej sali pod opieką nauczyciela. W czasie przerwy 

uczniowie mogą wyjść tylko pod opieką nauczyciela.  

9. Zaleca się organizację zajęć wych. fizycznego dla uczniów kl. I-III w miarę możliwości 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

10. Na zajęcia edukacji informatycznej uczniowie wychodzą z sali pod opieką nauczyciela – 

wychowawcy. Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza dzieci do ich pracowni 
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lub sprowadza do szatni i przekazuje opiekunom oczekującym przed szkołą. Przed 

zajęciami informatycznymi uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

11. Nie mogą być organizowane wyjścia grupowe i wycieczki. 

12. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte np. boisko szkolne                           

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

13. Jeżeli zachodzi konieczność kontaktu rodzica z wychowawcą, rodzic jest zobowiązany 

umówić się wcześniej z wychowawcą telefonicznie lub poprzez środki komunikacji 

elektronicznej. Spotkanie wychowawcy z rodzicem  może się odbyć tylko w miejscu                           

i czasie wyznaczonym przez wychowawcę.   

 

Organizacja zajęć świetlicowych  

 

1. Z zajęć świetlicowych korzystają tylko uczniowie dojeżdżający autobusem lub rodziców 

pracujących. 

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

niż co godzinę. 

3. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie nie korzystają z zabawek i pomocy 

dydaktycznych, których nie można zdezynfekować. 

4. Uczniowie korzystają z przedmiotów własnych, np.: bloków, kredek, mazaków itp. 

5. Należy ograniczać zabawy grupowe (w czasie zabaw grupowych uczniowie muszą mieć 

zasłonięte usta i nos).  

6. W miarę możliwości należy organizować zabawy na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły. 

7. Dzieci mogą być odbierane indywidualnie tylko przez jednego opiekuna. 

8. Opiekunowie/rodzice odbierający dzieci ze świetlicy zobowiązani są do zakrycia ust                       

i nosa maseczką lub przyłbicą. Zobowiązani są także do dezynfekcji rąk przed wejściem 

na teren szkoły.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni 

 

1. Przy wejściu należy umieścić numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Mławie. 

2. W wejściu do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego 

do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 

dorosłe, wchodzące do budynku.  

3. Należy dopilnować, aby osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne oraz miały zakryte usta i nos. 

4. 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. 

5. Należy prowadzić codzienny monitoring prac porządkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, sal, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych oraz urządzeń na placu zabaw i sprzętu sportowego                                          

– załącznik nr 1.  
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6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Po dezynfekcji należy wywietrzyć salę.  

8. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia lub dezynfekcji rąk. 

9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.   

10. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę. 

 

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia 

 

1. Do pracy mogą przyjść tylko zdrowi pracownicy – bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów sugerujących zakażanie COVID-19 należy 

niezwłocznie umieścić je w izolatorium i natychmiast poinformować rodziców. Fakt ten 

należy odnotować w rejestrze zdarzeń – załącznik nr 2.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły objawów sugerujących zakażanie                   

COVID-19 należy niezwłocznie skierować go do izolatorium, wstrzymać przyjmowanie 

dzieci do placówki oraz powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.  

4. Obszar po którym poruszała się osoba z objawami sugerującymi zakażenie COVID-19 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.  

5. Należy wyznaczyć i wyposażyć w środki ochrony izolatorium w którym będzie można 

odizolować pracownika lub dziecko ze zdiagnozowanymi objawami choroby.  

6. W przypadku stwierdzenia u dziecka lub pracownika objawów sugerujących zakażenie 

COVID-19 należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części 

budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

7. W przypadku uzyskania informacji o stwierdzonym przypadku COVID-19 należy 

sporządzić listę osób, które miały kontakt z osobą zakażoną.  

8. Po uzyskaniu informacji o stwierdzonym przypadku COVID-19 dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Dzierzgowie powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Mławie i przekazuje listę osób, które z zakażoną osobą miały 

kontakt. 
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Wykaz telefonów alarmowych                                     

i kontaktowych 

 

112 – telefon alarmowy 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja  

23 654 35 73 – Stacja Sanitarno  

                         Epidemiologiczna w Mławie  

23 653 30 48 – Szkoła Podstawowa                                                

                         w Dzierzgowie 

 

 
 


