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PROCEDURA I 
 
 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA 

TERENIE SZKOŁY 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzona zostaje procedura mająca na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej 

opieki nad nimi podczas pobytu w oddziale przedszkolnym/świetlicy i poza nim od momentu 

podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z oddziału 

przedszkolnego/świetlicy w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we 

Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 

2.  Sposoby postępowania. 

 

1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do placówki są zobowiązani do 

zasłonięcia ust i nosa. 

2. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na 

kwarantannie. 

3. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci w przypadku, gdy osoba wspólnie 

zamieszkująca z dzieckiem jest objęta kwarantanną lub jest zakażona wirusem 

COVID-19. 

4. Do placówki mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

5. Nauczyciel może dokonać weryfikacji temperatury ciała dziecka za pomocą 

dostępnego w placówce termometru bezdotykowego, jeżeli rodzic/opiekun wyraził 

pisemną zgodę na taki pomiar. 
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6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania aktualnych numerów 

telefonów do kontaktów w nagłych wypadkach.  

7. W przypadku, gdy dziecko ma objawy chorobowe, nauczyciel ma prawo odmówić 

przyjęcia go do placówki, a następnie poinformowanie rodzica o konieczności 

konsultacji lekarskiej.  

8. Nauczyciel odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej, takie jak 

maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki. 

9. Pracownicy szkoły winni mieć zapewnione środki ochrony osobistej, takie jak 

maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długim rękawem.  

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zachowania dystansu minimum 2 

m w stosunku do nauczyciela przyjmującego dziecko. 

11. Dziecko nie powinno przynosić do placówki żadnych niepotrzebnych 

przedmiotów, w tym zabawek. 

12. Dziecko jest zobowiązane do posiadania dopasowanej do twarzy maseczki lub 

innej osłony ust i nosa oraz rękawiczek. 

13. Rodzic przyprowadzający dziecko nie wchodzi na teren placówki. Dziecko 

odbierane jest z głównego wejścia przez wyznaczoną osobę.  

14. Przy wejściu głównym jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego 

zobligowani są korzystać wszyscy wchodzący na teren placówki zgodnie z 

instrukcją stosowania płynu. 

15. Po wejściu dziecka na teren placówki uczeń schodzi z wyznaczoną osobą do 

szatni, gdzie pod nadzorem przebiera się i przechodzi do sali ponownie 

dezynfekując ręce. 

16. Dziecko w czasie pobytu na terenie placówki objęte jest stałym dozorem i opieką 

wyznaczonego nauczyciela. Do danej grupy przypisani są na stałe ci sami 

opiekunowie. 

17. Grupa przebywa zawsze w tej samej sali.  

18. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w oddziałach  przedszkolnych będą 

odbywać się w grupach do 12 osób. 
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19. Ilość podopiecznych w danej grupie jest uzależniona od powierzchni sali, na której 

przebywają. Na 4m
2
 powierzchni przypadać może 1 dziecko. Przestrzeń dostępna 

jest pomniejszona o meble/stoły znajdujące się w sali oraz powierzchnię 

przypadającą na nauczyciela. 

20. W momencie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego chęci uczestnictwa 

dziecka w zajęciach, dziecko zostaje przypisane do danej grupy. Nie ma 

możliwości rotacji podopiecznych w grupach. Nie ma możliwości przeniesienia 

dziecka przypisanego do danej grupy. 

21. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji. 

22. Sala, w której przebywają dzieci, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby także w trakcie zajęć. 

23. Dzieci mogą spożywać przyniesione ze sobą posiłki tylko przy wyznaczonym 

stoliku w sali, w której przebywa.  

24. W przypadku wznowienia działalności stołówki dzieci korzystające z obiadów 

spożywają obiad w stołówce szkolnej zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.  

25. Dziecko, które korzysta z toalety dezynfekuje ręce zgodnie z umieszczoną przy 

umywalkach instrukcją.  

26. Plac zabaw, a którego korzystają dzieci w trakcie pobytu w placówce, jest 

każdorazowo dezynfekowany po zakończonej zabawie. Z placu zabaw 

jednocześnie korzysta tylko jedna grupa. 

27. Boisko, a którego korzystają dzieci w trakcie pobytu w placówce, jest 

każdorazowo dezynfekowane po zakończonej zabawie. Z boiska jednocześnie 

korzysta tylko jedna grupa. 

28. Jeżeli opiekę nad grupą sprawuje więcej niż jeden opiekun, musi być między nimi 

zachowany dystans społeczny minimum 1,5 m.  

29. Zaleca się, by w sali, w której przebywają podopieczni nie znajdowały się 

zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub 

uprać (np. zabawki pluszowe, kredki woskowe, świecowe, puzzle papierowe, 

książki, itp.). 
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30. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe ( piłki, skakanki, obręcze 

itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po użyciu (nie rzadziej niż 2x 

w ciągu dnia). 

31. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw i 

boisku szkolnym nastąpi wyłączenie z użytku placu zabaw i boiska szkolnego. 

32. Poszczególne grupy wraz z opiekunem wychodzą na zewnątrz tylko zgodnie z 

ustalonym grafikiem i przedziałem godzinowym. Każdy opiekun ma obowiązek 

przestrzegania wyznaczonego przedziału godzinowego. 

33. Przedziały godzinowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby 

uniemożliwić spotykanie się/mijanie grup w ciągach komunikacyjnych. Jeżeli na 

zewnątrz przebywają jednocześnie dwie grupy, należy zajęcia zorganizować tak, 

aby przebywały one w innych obszarach na terenie jednostki i aby nie było 

możliwości kontaktu podopiecznych i opiekunów z poszczególnych grup. 

34. Istnieje możliwość zamiany godzin wyjścia na zewnątrz pomiędzy grupami po 

wcześniejszym ustaleniu. 

35. Zobowiązuje się nauczycieli/opiekunów, aby osobiście zwracali uwagę 

podopiecznym, aby często myli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 

znajdującą się w łazienkach. Nauczyciel organizuje mycie rąk przez dzieci kilka 

razy w ciągu dnia np.  podczas wietrzenia sali. 

36. Nauczyciel zwraca uwagę podopiecznym na unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

oraz zachowanie podstawowych zasad higieny. 

37. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa 

i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z 

opiekunami. 

38. Na koniec zajęć, każdego dnia personel obsługi dezynfekuje salę i zabawki. 

39. W placówce wyznacza się pomieszczenie/obszar służący do diagnozy/izolacji w 

przypadku wystąpienia objawów chorobowych (wysoka temperatura ciała, kaszel, 

trudności z oddychaniem, rozpalona/zaczerwieniona twarz). W pomieszczeniu tym 

jest dostępny również termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała. 
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40. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel lub dziecko muszą być 

natychmiast odizolowani. Należy o tym fakcie poinformować rodzica dziecka oraz 

dyrektora szkoły. 

41. Dyrektor, po konsultacji z Organem Prowadzącym i rodzicem może wezwać 

zespół ratownictwa medycznego.  

42. Nauczyciele codziennie instruują dzieci, jak należy prawidłowo myć ręce oraz 

wdrażają zasady postępowania zabezpieczające przed zarażeniem COVID-19. 

43. W okresie trwania pandemii zawieszone są wszystkie wyjścia poza teren szkoły. 

44. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje 

dotyczące zasad postępowania w czasie zagrożenia zachorowaniem na COVID-19, 

a także niezbędne numery alarmowe. 

45. W placówce dostępne są numery kontaktowe do dyrektora szkoły do 

przedstawiciela Organu Prowadzącego służące do kontaktu w nagłych sytuacjach 

nie objętych procedurą. 

 

      3. Obowiązywanie procedury.  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o świadomości ryzyka 

2. Wyrażenie zgody na pomiar temperatury dziecka  

3. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  o umożliwieniu szybkiego kontaktu 

z placówką 

4. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o obowiązku powiadamiania szkoły o 

zmianie stanu zdrowia dziecka/rodzica 

5. Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna o braku styczności dziecka z osobami 

chorymi 
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Załącznik nr 1  

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że przyprowadzając dziecko.................................................... 
(imię i nazwisko dziecka)

  

do oddziału przedszkolnego, do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku jestem świadom(a) potencjalnego 

ryzyka z tym związanego, w tym ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.  

 

 

 

............................................................... 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że przyprowadzając dziecko ................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku wyrażam zgodę na dokonywanie 

pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły 

w przypadku zaobserwowania wystąpienia objawów chorobowych, 

w tym podwyższonej temperatury. 

 

 

 ............................................................... 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

 

Oświadczenie  

Oświadczam, iż ze względu na szczególne okoliczności związane 

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  zobowiązuję się do 

każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów ze szkoły, a w przypadku 

złego samopoczucia dziecka, do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym  

z wyznaczonego w szkole  pomieszczenia do izolacji.  

 

 

 

 

 

.............................................................. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

aktualne numery telefonów rodziców 

 

tel. prywatny: 

 

tel.  do pracy:  
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Załącznik nr 4 

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

Oświadczenie 

 
Oświadczam, że przyprowadzając dziecko.................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we 

Włocławku  zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora 

Szkoły w przypadku posiadania informacji/wiedzy o możliwości zarażenia 

się podopiecznych, opiekunów, rodziców lub innych osób wirusem COVID-

19. 

 

 

.............................................................. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 5 

 

 

Włocławek, dn. .................................. 

 

 

 

 

Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna 

 

Deklaruję, że moje dziecko………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 jest zdrowe i w domu żadna osoba nie przebywa na kwarantannie. 

Ponadto dziecko w czasie ostatnich dwóch tygodni nie miało styczności 

z osobami przebywającymi na kwarantannie lub osobami powracającymi 

z zagranicy oraz nie miało objawów infekcji. 

 

 

 

 

 

.............................................................. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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PROCEDURA  II 
 
 

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI Z OKREŚLENIEM PIERWSZEŃSTWA 

DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH W SŁUŻBACH MEDYCZNYCH, 

MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW HANDLU I PRZEDSIĘBIORSTW 

PRODUKCYJNYCH, REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE 

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19, 

ORAZ DLA DZIECI, KTÓRYCH OBOJE RODZICÓW PRACUJĄ 

 

 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy przyjmowania dzieci z określeniem pierwszeństwa do opieki 

w szkole  oraz w  oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 14 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie 

sanitarnym. 

 
2.  Sposoby postępowania. 

 

1. Dyrektor szkoły na stronie internetowej, poprzez dziennik elektroniczny lub przy 

pomocy opiekuna  oddziału przedszkolnego informuje rodziców/ prawnych 

opiekunów dzieci z oddziału przedszkolnego o  otwarciu oddziału przedszkolnego 

podając informacje o tym, jak można skorzystać z opieki na terenie placówki i na 

jakich zasadach. 

2. Rodzice zainteresowani tym, aby ich dziecko uczęszczało do oddziału 

przedszkolnego przekazują opiekunowi oddziału przedszkolnego przez dziennik 

elektroniczny informację na ten temat z uwzględnieniem czasu przebywania 

dziecka na terenie szkoły.  

3. W pierwszej kolejności z opieki na terenie placówki w czasie epidemii mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 
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handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz te dzieci, 

których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu 

(obydwoje rodzice pracują, pracują i samotnie wychowują dziecko). 

4. Po otrzymaniu informacji od opiekuna oddziału przedszkolnego dyrektor szkoły 

zapewnia opiekę dzieciom zgłoszonym przez rodziców/prawnych opiekunów. W 

przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dyrektor szkoły/opiekun oddziału 

powiadamia zainteresowane osoby. 

 

      3. Obowiązywanie procedury.  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA III 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI  Z PLACÓWKI W OKRESIE 

ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 

 

 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców/prawnych opiekunów i dzieci 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we 

Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów 

przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 
 

 

2. Sposoby postępowania. 
 

1. Rodzic/prawny opiekun przyprowadzając dziecko do szkoły zobowiązuje się do 

przestrzegania obowiązujących na terenie jednostki procedur związanych z 

wystąpieniem COVID-19 i wprowadzeniem stanu epidemii w kraju. 

2. Przyprowadzenie dziecka do szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna jest 

równoznaczne ze świadomością potencjalnego ryzyka z tym związanego. 

Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko, zobowiązany jest do podpisania 

stosownych oświadczeń. 

3. Dziecko, w którego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych, nie może brać udziału w opiece organizowanej przez Szkołę Podstawową 

nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku. 

4. Rodzic/opiekun prawny przychodzący do jednostki zobowiązany jest do zasłaniania 

ust i nosa maseczką lub odzieżą zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

15 kwietnia 2020 r. Dzieciom powyżej 4 lat rodzic/opiekun jest zobowiązany 

zapewnić osłonę ust i nosa. 
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5. Dzieci są przyprowadzane do jednostki przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na 

teren jednostki (za bramę) może wejść z dzieckiem/dziećmi tylko jedna osoba (ul. 

Bukowa) . Na teren jednostki może wejść tylko w wyjątkowych sytuacjach z 

dzieckiem/dziećmi tylko jedna osoba. 

6.  Rodzic/prawny opiekun przekazuje dziecko pracownikowi szkoły przy wejściu 

głównym do budynku. W uzasadnionych przypadkach pracownik może wyrazić zgodę 

na wejście rodzica/opiekuna prawnego z podopiecznym na wyznaczony obszar holu 

szkoły przy zachowaniu możliwych środków ostrożności. 

7. Pracownik jednostki wyposażony w środki ochrony indywidualnej stosowne do 

wykonywanych czynności odbiera dziecko od rodzica i zaprowadza do szatni. Po 

przebraniu się dziecko wchodzi do sali, na której sprawowana jest opieka. 

8. Pracownik przyjmujący dziecko ma prawo pomiaru temperatury ciała dziecka 

termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.  

9. W przypadku podwyższonej temperatury do 37,4
o
C pracownik odmawia przyjęcia 

dziecka, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko do domu.  

10. Ponownego pomiaru temperatury może dokonać nauczyciel sprawujący opiekę nad 

dziećmi w ciągu dnia. Rodzic/opiekun prawny stosownym Oświadczeniem jest 

zobowiązany do wyrażenia zgody na pomiar temperatury. 

11. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych i innych pracowników, 

pracownik przyjmujący dziecko od rodziców w przypadku podejrzeń o chorobie 

dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne) ma prawo odmowy przyjęcia 

dziecka do placówki. 

12. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci do jednostki zobowiązani są do 

zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły i innych 

osób znajdujących się na terenie jednostki, także podczas oczekiwania na pozwolenie 

wejścia dziecka na teren szkoły. 

13. Dziecko oraz rodzic/opiekun prawny wchodzący na teren placówki zobligowany jest 

do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji zgodnie z instrukcją lub założenie 

rękawiczek ochronnych. Dozowniki z płynem znajdują się przy wejściu na teren 

jednostki. 
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14. Zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym wchodzenia do sal, gdzie znajdują się 

podopieczni. 

15. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia do szkoły dziecka zdrowego i czystego, 

zaopatrzonego w maseczkę/przyłbicę i rękawiczki. 

16. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki zbędnych przedmiotów i 

zabawek. 

17. Po oddaniu dziecka pod opiekę szkoły rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 

bezzwłocznego opuszczenia terenu jednostki. 

18. Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do wskazania godzin przyprowadzenia i 

odbioru dziecka w danym tygodniu. 

19. Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobligowany do przyprowadzenia i odbioru 

dziecka we wskazanej przez siebie godzinie. 

20. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem szkoły na odbiór dziecka 

zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim 

stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 

2 m w stosunku do pracowników szkoły oraz innych rodziców i opiekunów 

czekających na odbiór dzieci. 

21. O wskazanej godzinie pracownik szkoły przekazuje opiekę nad dzieckiem 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu. Dziecko ubrane do wyjścia zostaje przekazane 

przed budynkiem szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Rodzic/prawny 

opiekun nie ma wstępu do budynku jednostki. 

22. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego 

opuszczenia terenu jednostki. 

 

3. Obowiązywanie procedury. 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 

 

 

 

 



Wew nęt r z ne  p r o ced ur y be zp ie cz e ńs t wa   w  o k r es ie  pa nde mi i  CO VI D - 19   

 

 

PROCEDURA IV 

 

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W PRZYPADKU 

ZŁEGO SAMOPOCZUCIA  DZIECKA  
 
 

 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy postępowania w sytuacji kryzysowej przypadku złego 

samopoczucia dziecka przebywającego  w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 
 

2.  Sposoby postępowania. 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, wychowawca podejmuje 

następujące działania:                                                                           

 sprawdza objawy złego samopoczucia; 

  prosi pielęgniarkę  o pomiar temperatury, ewentualnie sam mierzy dziecku 

temperaturę;         

 powiadamia dyrektora  (a w razie jego nieobecności – osobę go zastępującą) 

o zaistniałej sytuacji, ten kontaktuje się z rodzicami i ustala z nimi dalsze 

postępowanie w sprawie dziecka lub bezpośrednio sam wychowawca 

kontaktuje się z rodzicami w celu odebrania dziecka ze szkoły i pójścia z 

dzieckiem do lekarza;  

 dyrektor/wychowawca zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia 

rodzica spokój, jeśli jest taka możliwość - odseparowanie od innych dzieci. 

W tym celu wykorzystuje izolatkę. Dziecko chore nie może pozostać bez 

opieki. Opiekę może sprawować inny nauczyciel lub pielęgniarka bądź 

pracownik obsługi; 
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 wychowawca, dyrektor, pielęgniarka  w razie konieczności wzywają 

pogotowie ratunkowe. 

  

2. Wychowawca podejmuje decyzję, że należy wysłać chore dziecko do domu, kiedy:    

 w jego ocenie dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu;   

  jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w 

zajęciach lub jeśli jego stan wymaga fachowej opieki; 

 jest przy tym płaczliwe, zmęczone lub poirytowane; 

  ma apetyt gorszy niż zwykle; 

  ma gorączkę;                                                 

  jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą. 

3. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające wychowawcę do 

poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu uważa się:   

 na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona 

lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, 

pęcherzykowate wypryski na skórze);    

  ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, 

a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha; 

 dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej 

niż zwykle;   

 dziecko ma problemy z oddychaniem;                                 

 system trawienia jest zaburzony: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 

2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że 

wymioty nie są skutkiem choroby);    

  w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku 

z ust;                                                                                                       

 ma symptomy poważnych chorób zakaźnych; 

  odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego 

temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona. 

4. W przypadku chorób zakaźnych nauczyciel informuje dyrektora o rodzaju choroby 

i częstotliwości zachorowań w grupie. Ponadto sporządza informację dla rodziców 

o objawach choroby, czasie inkubacji, czasie trwania, okresie kwarantanny i 

umieszcza ją na tablicy informacyjnej. 
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5. W przypadku chorób zakaźnych, które wymagają powiadomienia służb, dyrektor: 

 zawiadamia dyżurującego inspektora sanitarnego; 

 ustala z inspektorem sanitarnym sposób postępowania; 

 zawiadamia Wydział Edukacji UM; 

 nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników 

placówki; 

 przygotowuje informacje dla rodziców przy współpracy Państwowej 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ; 

 organizuje (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami i lekarzem chorób 

zakaźnych lub przedstawicielem Państwowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

6. W przypadku dziecka z chorobą przewlekłą nauczyciel podejmuje następujące 

działania:         

 zwraca się do rodziców dziecka o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o 

rodzaju choroby przewlekłej u dziecka oraz o udzielenie szczegółowych 

informacji na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń, które zakłócają 

możliwość normalnego funkcjonowania;                                                              

  opracowuje procedurę postępowania z chorym dzieckiem, uwzględniając 

zakres czynności podejmowanych przez nauczyciela, mające na celu pomóc 

dziecku w funkcjonowaniu podczas pobytu w przedszkolu oraz formy 

współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi; 

 dostosowuje formy pracy dydaktycznej, dobór treści, metod i form 

organizacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i obejmuje go 

programem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

                                                                                                                              

7. W przypadku, gdy nauczyciel podejmuje decyzję, że należy wysłać chore dziecko do 

domu, sporządza notatkę służbową i przechowuje ją w dokumentacji szkoły. 

  

3. Obowiązywanie procedury.  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA V 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PODEJRZENIA ZAKAŻENIA DZIECKA 

COVID-19  

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi 

zmianami) na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

we Włocławku wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i 

życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych 

opiekunów. 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły Podstawowej nr 14 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku podopiecznych, wraz z rodzicami i 

opiekunów prawnych. Niniejsza procedura dotyczy postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronwirusem, zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19 u podopiecznego jednostki. 

 

2. Sposoby postępowania. 

1. Do szkoły/odziały przedszkolnego mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych. 

2. Pracownik przyjmujący dziecko dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka 

termometrem bezdotykowym w obecności rodzica. W przypadku podwyższonej 

temperatury (zgodnie z zaleceniami WHO pow. 37,4
o
C) pracownik odmawia 

przyjęcia dziecka, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko do 

domu. 

3. W przypadku stwierdzenia u dziecka podczas przyjmowania do jednostki objawów 

typu kaszel, duszności, bóle mięśni lub inne objawy infekcji pracownik odmawia 

przyjęcia podopiecznego, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko 

do domu. 

4. Ponownych pomiarów temperatury może dokonać nauczyciel sprawujący opiekę 

nad dziećmi lub pielęgniarka w ciągu dnia. Po pomiarze temperatury u 

podopiecznych należy zdezynfekować termometr.  
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5. W jednostce wyznacza się pomieszczenie do izolacji podopiecznego inne niż dla 

pracownika ze stwierdzeniem objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone 

jest w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej, przede wszystkim 

jednorazowe rękawice ochronne, maski ochronne, przyłbica dla osoby z objawami 

COVID-19 i jej opiekuna, fartuch ochronny. 

6. W przypadku, gdy nie ma możliwości wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia 

do izolacji osoby z objawami chorobowymi, zostaje wydzielone miejsce izolacji z 

zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób. 

7. W przypadku stwierdzenia u podopiecznego objawów chorobowych podczas 

pobytu w jednostce należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły, 

odizolować dziecko w pomieszczeniu do tego przeznaczonym i zawiadomić 

rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do pilnego 

odebrania dziecka z jednostki. 

8. W pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji lub w pobliżu wydzielonego miejsca 

do izolacji, w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, są umieszczone numery 

telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. Zostaje przygotowana ścieżka szybkiej 

komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

9. Obszar, w którym przebywał podopieczny należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe – klamki, biurka, blaty, stoły, krzesła, włączniki, itp. oraz 

zabawki znajdujące się na sali, w której przebywał podopieczny. 

10. Należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych 

opiekunów pozostałych podopiecznych mogących mieć kontakt z dzieckiem, u 

którego wystąpiły objawy oraz pracowników jednostki, u których taki kontakt 

mógł wystąpić. 

11. W przypadku wystąpienia u podopiecznego niepokojących objawów, sugerujących 

zakażenie koronawirusem należy powiadomić właściwą miejscowo stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń. 

12. Dyrektor zawiadamia Urząd Miasta Włocławek Wydział Edukacji oraz 

Kuratorium Oświaty Delegatura we Włocławku o zaistniałej sytuacji. 
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13. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników 

placówki i przygotowuje informacje dla rodziców o zaleceniach Państwowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej. 

14. Należy ustalić listę osób, które przebywały w części jednostki, w której przebywał 

podopieczny z podejrzeniem zakażenia. Osoby takie w zaistniałej sytuacji 

powinny stosować się do zaleceń GIS odnoszących się do osób mających kontakt 

z zakażonym. 

15. Osoby i ich rodziny, które mogły mieć kontakt z osobą, u której wystąpiły objawy 

choroby zakaźnej COVID-19 muszą zostać poddane 2 tygodniowej kwarantannie, 

pozostać w domu i postępować zgodnie z wytycznymi dla osób, które mogły mieć 

kontakt z osobą zarażoną. 

16. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor placówki – w porozumieniu z właściwym Państwowym 

Inspektorem Sanitarnym  i po poinformowaniu organu prowadzącego – może 

podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia 

dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

 

3. Obowiązywanie procedury.  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA VI 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA PERSONELU SZKOŁY COVID-19 

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi 

zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia 

wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły w Szkoły Podstawowej nr 

14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku podopiecznych, ich rodziców i 

opiekunów prawnych. Niniejsza procedura dotyczy postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem, zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19 u personelu szkoły. 

 

2. Sposoby postępowania. 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych. 

2. Do pracy w miarę możliwości nie należy angażować pracowników powyżej 60 roku 

życia lub istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien 

przychodzić do pracy, a o zaistniałej sytuacji powinien poinformować pracodawcę. 

4. Pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

pierwszego kontaktu, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w 

razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999. 

Należy pamiętać o poinformowaniu służb medycznych o możliwości zakażenia 

koronawirusem. 
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5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

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

a także obowiązujących przepisów prawa. 

6. W momencie przyjścia do jednostki, przed przybyciem na stanowisko pracy pracownik 

powinien poddać się pomiarowi temperatury. Pomiaru można dokonać samodzielnie 

w obecności innego pracownika zaopatrzonego w środki ochrony indywidualnej.  

7. Po każdym pomiarze temperatury należy zdezynfekować termometr. Pomiaru może 

dokonywać osoba wyznaczona przez pracodawcę zaopatrzona w odpowiednie środki 

ochrony. W przypadku braku podwyższonej temperatury (zgodnie z zaleceniami 

WHO pow. 37,4
o
C) i innych objawów chorobowych, pracownik może udać się na 

stanowisko pracy i przystąpić do wykonywania swoich czynności. 

8. W jednostce wyznacza się pomieszczenie do izolacji pracownika inne niż dla 

podopiecznego ze stwierdzeniem objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone 

jest w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej, przede wszystkim 

jednorazowe rękawice ochronne, maski ochronne, przyłbica dla osoby z objawami 

COVID-19, fartuch ochronny. 

9. W przypadku, gdy nie ma możliwości wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia do 

izolacji osoby z objawami chorobowymi, zostaje wydzielone miejsce izolacji z 

zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób. 

10. W przypadku stwierdzenia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem, należy 

niezwłocznie odizolować pracownika. Pracownik powinien oczekiwać na transport w 

wyznaczonym pomieszczeniu. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup 

uczniów, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

11. W pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji lub w pobliżu wydzielonego miejsca do 

izolacji, w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, należy umieścić numery telefonów 

do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

12. Obszar, w którym przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe – 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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klamki, poręcze, uchwyty, biurka, blaty, stoły, krzesła, włączniki, itp. Oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

13. Należy ustalić listę osób, które przebywały w części jednostki, w której przebywał 

pracownik z podejrzeniem zakażenia. Osoby takie w zaistniałej sytuacji powinny 

stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób mających kontakt z 

zakażonym. 

14. Osoby i ich rodziny, które mogły mieć kontakt z pracownikiem, u którego wystąpiły 

objawy choroby zakaźnej COVID-19 muszą zostać poddane 2 - tygodniowej 

kwarantannie, pozostać w domu i postępować zgodnie z wytycznymi dla osób, które 

mogły mieć kontakt z osobą zarażoną. 

15. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wątpliwości należy 

skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną: Włocławek, ul. 

Kilińskiego 16 , tel. 54 411 68 33, (w godz. 7
00

 -14
45

)  alarmowy 601 301 334 (całą 

dobę) w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

3. Obowiązywanie procedury.  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA VII 

 

 

 

PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KONTAKTU Z RODZICAMI DZIECKA  

W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA LUB PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

COVID – 19 DZIECKA PRZEBYWAJACEGO W PLACÓWCE LUB PRACOWNIKA 

PLACÓWKI 

 
1. Cel procedury i zakres stosowania. 

 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 oraz Rozporządzenie MEN z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami) na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku 

wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich 

pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły Podstawowej nr 14 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku podopiecznych, wraz z rodzicami i 

opiekunów prawnych. Niniejsza procedura dotyczy szybkiej ścieżki kontaktu z 

rodzicami dziecka w przypadku złego samopoczucia lub podejrzenia zakażenia 

koronawirusem, zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 dziecka 

przebywającego w placówce lub pracownika placówki. 

 

2. Sposoby postępowania  

1. W przypadku zauważenia niepokojących objawów dotyczących zdrowia dziecka 

przebywającego w przedszkolu należy bezzwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów dziecka, a dziecko odizolować od pozostałych osób 

przebywających w placówce.  

2. Ustala się, że powiadomienie rodziców/opiekunów nastąpi poprzez informację 

telefoniczną.  

3. Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest zaktualizować i podać do wiadomości 

nauczyciela grupy dziecka numer telefonu, pod którym zawsze będzie dostępny. 

(Podpisał zobowiązanie· „gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy 

chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów 

szkoły, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym  z wyznaczonego w przedszkolu 

pomieszczenia do izolacji”) 

4. Ostateczna aktualizacja numerów telefonicznych rodziców/opiekunów nastąpi  

w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego.  
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5. Lista z numerami telefonów do rodziców/opiekunów umieszczona jest w dziennikach 

zajęć danej grupy.  

6. Nauczyciele grupy odpowiadają, aby lista z numerami telefonów do rodziców dzieci 

dostępna była w wyznaczonym miejscu.  

 

3. Obowiązywanie procedury 

   Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA VIII 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEJ DOSTAWY ŻYWNOŚCI DO PLACÓWKI W CZASIE 

MOŻLIWOŚCI ZAKAZENIA COWID – 19 

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami) 

wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich 

pracowników oraz uczniów, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

                 Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im 

             Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku. Niniejsza procedura dotyczy 

             bezpiecznej dostawy żywności. 

 

2. Sposób postępowania  

1. Dostawca żywności do placówki oraz osoba odbierająca żywność przed 

dostawą/odbiorem mają obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk 

zgodnie z instrukcją stosowania płynu.  

2. Dostawca żywności do placówki oraz osoba odbierająca żywność mają obowiązek 

używania jednorazowych rękawiczek oraz maseczki/przyłbicy ochronnej do osłony 

nosa i ust. 

3. Dostawca ma obowiązek dostarczyć żywność w pojemnikach transportowych 

przeznaczonych do przewozu żywności, czystych, w dobrym stanie, łatwych do 

czyszczenia i dezynfekcji lub w miarę potrzeb pojemnikach jednorazowych 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. 

4. Dostawca ma obowiązek zapewnić dostarczanie żywności surowej przeznaczonej do 

obróbki termicznej od żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem. 

5. Dostawca żywności i osoba odbierająca żywność mają obowiązek zachowania 

bezpiecznego dystansu 1,5 m.  
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6. Wyznaczony pracownik kuchni ma obowiązek przed spodziewanym czasem dostawy 

żywności ma obowiązek  dokładnej dezynfekcji blatów lub umycia ich wodą z 

detergentem. 

7. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie towaru (intendent) od dostawcy zobowiązana 

jest do oceny wizualnej stanu zdrowia dostawcy. 

8. Towary należy przyjmować tylko w wyznaczonym do tego miejscu, które należy 

odpowiednio oznaczyć przy pomocy tablic informacyjnych oraz taśm bhp. Dostawca 

powinien umieścić zakupione produkty w wyznaczonej przez nas strefie. 

9. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie towaru ma obowiązek skontrolować zgodność z 

zamówieniem (rodzaj, ilość, jakość), stan higieniczno-sanitarny opakowań 

(uszkodzenia opakowań, obce zapachy, widoczne zanieczyszczenia, wilgoć, pleśń, 

obecność szkodników bądź ich ślady), ocenić warunki transportu (czystość, czas, 

sposób wyładowania) oraz temperaturę dostarczonych potraw. Przyjęcie towaru 

można zakończyć dopiero w momencie stwierdzenia braku nieprawidłowości. 

10. Po opuszczeniu przez dostawcę punktu odbioru towarów należy dokładnie 

zdezynfekować wszystkie powierzchnie płaskie, klamki itp. przy użyciu środka na 

bazie alkoholu etylowego minimum 70 %. 

11. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

 

3 Obowiązywanie procedury.  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA IX 

 

PROCEDURA ZASAD SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI PODCZAS 

PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW W PLACÓWCE W CZASIE MOŻLIWOŚCI 

ZAKAŻENIA COVID – 19  

 

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 

11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na celu 

ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców i prawnych 

opiekunów. 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku. 

Niniejsza procedura dotyczy zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowywania 

posiłków w Szkole Podstawowej nr 14 im Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku od 

dnia 25 maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 

2. Sposoby postępowania.   

1. Podczas przygotowywania posiłków należy spełnić warunki wymagane przepisami 

prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. 

2. Do pracy powinny przystąpić jedynie osoby zdrowe niewykazujące żadnych objawów 

chorobowych. Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe powinny zostać 

odsunięte od pracy. 

3. Pracownicy działu kuchni nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z pozostałym 

personelem placówki, ani podopiecznymi (wyjątek stanowi osoba wydająca posiłki). 

4. Podczas przygotowania posiłków pracownicy powinni być wyposażeni w podstawową 

odzież ochronną, rękawiczki ochronne, a także osłony ust, nosa. 

5. Wszyscy pracownicy kuchni dbają o czystość i higienę wszystkich sprzętów 

kuchennych, z których korzystają. 

6. Pracownicy mają obowiązek mycia rąk: 
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 przed rozpoczęciem pracy; 

 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona; 

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

 po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 

 po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;  

 po skorzystaniu z toalety; 

 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;  

 po jedzeniu, piciu. 

 po wykonaniu każdej innej czynności, co do której istnieje podejrzenie, że 

nastąpił kontakt z przedmiotem niezdezynfekowanym. 

7. W czasie przygotowywania posiłków wszyscy pracownicy dbają o to, aby produkty 

przeznaczone do obróbki termicznej nie miały kontaktu z produktami, które nie będą 

takiej obróbce podlegać.  

8. Pracownicy kuchni na bieżąco dezynfekują opakowania produktów przyniesionych 

przez intendenta,  kontrolują stan żywności.  

9. Wszystkie produkty, które podlegają obróbce termicznej są poddawane takiej obróbce 

z należytą starannością.  

10. Pracownicy kuchni zobligowani są do używania podczas przygotowywania posiłków 

rękawic i fartuchów ochronnych, a przy wydawaniu posiłków dodatkowo przyłbic lub 

maseczek ochronnych. 

11. Należy zaplanować godziny wydawania posiłków tak, aby na stołówce szkolnej 

znajdowała się jedna grupa dzieci, aby uczniowie nie mieszali się między sobą. 

12. Po spożyciu posiłków naczynia wielorazowe i sztućce należy wyparzać w zmywarce 

w temperaturze 82-90 °C. 

13. Po zakończeniu spożywania posiłków przez uczniów, należy umyć i zdezynfekować 

wszystkie powierzchnie płaskie, stoły, klamki, krzesła, podłogę.     
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3.  Obowiązywanie procedury. 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wew nęt r z ne  p r o ced ur y be zp ie cz e ńs t wa   w  o k r es ie  pa nde mi i  CO VI D - 19   

 

PROCEDURA X 

 

 

 

PROCEDURA ZACHOWANIA WYSOKIEJ HIGIENY, MYCIA I DEZYNFEKCJI 

STANOWISK PRACY W KUCHNI W CZASIE MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA 

WIRUSEM COVID -19 
 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy zachowania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy w kuchni funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 
 

2. Sposoby postępowania. 

1. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z pozostałymi pracownikami szkoły, jeżeli nie 

zachodzi taka konieczność. 

2. Pracownicy kuchni przygotowują posiłki z produktów dostarczonych przez intendenta. 

3. Po otrzymaniu produktów dezynfekują opakowania, w których przechowywane są 

produkty.  

4. Pracownicy kuchni odpowiadają za dezynfekcję wózków po każdorazowym 

zakończeniu wydawania posiłków.  

5. Pracownicy kuchni układają naczynia na wózku, odbierają naczynia z resztkami 

posiłku w taki sposób, aby uniemożliwić kontakt osób odbierających posiłek od tych, 

którzy kończą spożywanie.  

6. Naczynia i sztućce są na bieżąco myte, wyparzane w temperaturze minimum 60°oraz 

przechowywane w zamkniętych szafach. 
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3.Obowiązywanie procedury  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA XI 

 

 

 

PROCEDURA ZACHOWANIA WYSOKIEJ HIGIENY, MYCIA I DEZYNFEKCJI 

OPAKOWAŃ PRODUKTÓW, SPRZĘTU KUCHENNEGO, NACZYŃ STOŁOWYCH 

I SZTUĆCÓW  W CZASIE MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID -19 
 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy zachowania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców w kuchni funkcjonującej w 

Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  

maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 
 

2. Sposoby postępowania. 

1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez 

pracowników w trakcie pracy, a także wszystkie powierzchnie, takie jak blaty, stoły, 

biurka, klamki, z których pracownik korzystał lub dotykał w ciągu danego dnia pracy.  

2. Dezynfekcję przeprowadza wyznaczony pracownik kuchni. Pracuje w rękawiczkach 

ochronnych. 

3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem 

do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu co najmniej 60%. 

4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników u intendenta. Za uzupełnianie 

zapasów odpowiedzialny jest kierownik administracyjny. 

5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na właściwe miejsce. 

6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik zdejmuje i wyrzuca do kosza specjalnie do 

tego przeznaczonego rękawiczki jednorazowe.  
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7. Naczynia i sztućce powinny być wyparzane w temperaturze minimum 60°. Po 

osuszeniu powinny zostać schowane do szafy przeznaczonej do ich przechowywania.  

3.Obowiązywanie procedury  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA XII 

 

 

 

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW W CZASIE  MOŻLIWOŚCI 

ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID -19 

 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 14 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 

2. Sposoby postępowania. 

1. Podczas wydawania potraw uczniom należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny 

i bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania zanieczyszczeń na tym etapie. 

2. Pracownik wydający posiłki uczniom jest ubrany w fartuch ochronny,  

maseczkę/przyłbicę i rękawice jednorazowe. 

3. W przypadku, gdy niemożliwe jest, aby na stołówce szkolnej  przebywała tylko jedna 

grupa, należy zachowywać maksymalny dystans pomiędzy uczniami z 

poszczególnych grup. Uczniów  należy usadzać w odstępie 2 metrów. Wszyscy 

uczniowie przed wejściem na stołówkę powinni pod nadzorem opiekuna dokładnie 

umyć ręce zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalkach. 

4. Po rozpoczęciu wydawania posiłku przez wyznaczoną osobę opiekunowie grup dbają 

o prawidłowe wydawanie posiłków i spożywanie posiłków. 
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5. Po opuszczeniu stołówki szkolnej  przez każdą grupę uczniów należy umyć i 

zdezynfekować powierzchnie płaskie, stoły, klamki, krzesła, podłogę, itp. a 

pomieszczenie dokładnie przewietrzyć.  

3.Obowiązywanie procedury  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA XIII 

 

 

PROCEDURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W PLACÓWCE W CZASIE  

MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID -19 

 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 14 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 
 

2. Sposoby postępowania. 

1. Za prawidłowe spożywanie posiłków przez dzieci w poszczególnych grupach 

odpowiada wychowawca świetlicy lub opiekun grupy. 

2. Uczniowie przebywający na stołówce mają obowiązek spożywania posiłków zgodnie 

z zasadami bhp. 

3.  Opiekun grupy lub wychowawca świetlicy dba o prawidłowe rozmieszczenie dzieci w 

stołówce, z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 2 metrów.  

4. Przed i po  spożyciu przez uczniów posiłków opiekunowie grup dbają o to, aby 

uczniowie umyli ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

5. Pracownik wydający posiłki uczniom jest ubrany w fartuch ochronny,  

maseczkę/przyłbicę i rękawice jednorazowe. 

6. W przypadku, gdy niemożliwe jest, aby na stołówce szkolnej  przebywała tylko jedna 

grupa, należy zachowywać maksymalny dystans pomiędzy uczniami z 

poszczególnych grup.  

3.Obowiązywanie procedury  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.  
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PROCEDURA XIV 

 

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ W CZASIE  MOŻLIWOŚCI 

ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID -19 
 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy dezynfekcji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 14 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 
 

2. Sposoby postępowania. 

1. Wprowadza się monitorowanie codziennych prac porządkowych prowadzonych na terenie 

jednostki, szczególnie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń, z których korzystają 

pracownicy i podopieczni jednostki. 

2. Z sal lekcyjnych i korytarzy zostają usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie dezynfekować (dywany, wykładziny, chodniki, pluszowe pomoce, kreda, 

itp.). 

3. Zabrania się korzystania z przedmiotów i urządzeń, które nie mogą zostać skutecznie 

zdezynfekowane. 

4. W wyznaczonych miejscach na terenie szkoły umieszcza się płyny dezynfekujące wraz z 

instrukcją używania, w toaletach umieszczone są  instrukcje mycia rąk, mydło i ręczniki 

papierowe. 

5. Dezynfekcja pomieszczeń przeprowadzana jest zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

6. Nauczyciel przebywający z uczniem lub z grupą uczniów w sali zobowiązany jest do 

wietrzenia pomieszczenia przynajmniej raz na 45 minut, a w miarę możliwości częściej. 
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7. Wszystkie obszary często używane, toalety, ciągi komunikacyjne, sale, gdzie przebywają 

uczniowie, szatnie dla dzieci, pomieszczenia kuchenne, powinny być regularnie i starannie 

sprzątane z użyciem wody i detergentu. 

8. Należy systematycznie dezynfekować powierzchnie dotykowe – przede wszystkim poręcze, 

klamki, powierzchnie płaskie, blaty stołów i biurek, klawiatury, telefony, włączniki świateł, 

baterie w toaletach. 

9. Pracownicy przeprowadzający prace porządkowe i dezynfekcje powinni ściśle przestrzegać 

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniach, dotyczących sposobu stosowania 

środka. Wydezynfekowane pomieszczenia powinny być wywietrzone przed ponownym 

korzystaniem z nich. 

10. Pracownicy prowadzący prace porządkowe i dezynfekcje powinni używać środków 

ochrony podczas sprzątania – przede wszystkim maseczek na nos i usta oraz 

jednorazowych rękawiczek. Po zakończeniu czynności porządkowych należy zdjąć 

jednorazowe środki ochrony, wyrzucić do zamykanego pojemnika i dokładnie umyć ręce 

ciepłą wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją. 

11. Na koniec zajęć, każdego dnia, personel obsługi dezynfekuje oraz przewietrza  sale i 

korytarze. 

12. Nauczyciele opiekujący się grupą na bieżąco zgłaszają potrzebę dezynfekcji przedmiotów 

lub sami dezynfekują  przedmioty w razie potrzeby. 

 

3.Obowiązywanie procedury  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA XV 

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI PRZYBORÓW SPORTOWYCH (NP. PIŁKI, 

SKAKANKI, OBRĘCZE) NIEZBĘDNYCH DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z DZIEĆMI 

W CZASIE MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA COVID – 19  

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

      W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz 

Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) 

wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich 

pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły w Szkoły Podstawowej nr 14 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku (ul. Bukowa 9) podopiecznych, ich rodziców 

i opiekunów prawnych. Niniejsza procedura dotyczy dezynfekcji przyborów 

sportowych niezbędnych do zajęć sportowych z dziećmi w czasie możliwości zakażenia 

COVID – 19. 

 

2. Sposoby postępowania. 

1. Po każdych zajęciach w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny 

zostać umyte i zdezynfekowane, również sprzęt wykorzystywany na sali 

gimnastycznej podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości – należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję szatni i pomieszczenia do przechowywania 

sprzętu sportowego. 
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4. W czasie zajęć na sali gimnastycznej należy tak je prowadzić, aby utrzymać dystans 

społeczny. 

5. W czasie zajęć na sali gimnastycznej przebywa tylko jedna grupa i jeden opiekun. 

6. Opiekun grupy odpowiada za rodzaj prowadzonych zajęć na sali oraz za 

bezpieczeństwo dzieci tam przebywających.  

 

3.  Obowiązywanie procedury 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 do odwołania. 
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PROCEDURA XVI 

 

 

 PROCEDURA KORZYSTANIA I DEZYNFEKCJI ŁAZIENEK 

PRZEZNACZONYCH  DLA DZIECI W CZASIE MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA 

COVID-19    

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 oraz Rozporządzenie MEN z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami) 

wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich 

pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły w Szkoły Podstawowej nr 

14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku podopiecznych, ich rodziców i 

opiekunów prawnych. Niniejsza procedura dotyczy korzystania i dezynfekcji łazienek 

przeznaczonych dla dzieci w czasie możliwości zakażenia COVID – 19.  

 

2. Sposoby postępowania.                                                              

 
1. Toalety przeznaczone są dla uczniów, w tym dzieci z oddziału przedszkolnego. 

2. Korzystających z toalet zobowiązuje się do zachowania możliwie maksymalnej 

odległości. 

3. Do toalety- kabiny, pisuaru, zlewu  należy podchodzić pojedynczo.  

4. W toaletach zapewnia się  dostęp do ciepłej, bieżącej wody, mydła w płynie, papieru 

toaletowego, papierowych ręczników. 

5. Po skorzystaniu z toalety należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem  zgodnie             

z  zasadami prawidłowego mycia rąk.  

6. Urządzenia sanitarne  znajdujące  się w toaletach  utrzymywane są w stałej, należytej 

czystości. 
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7.  Za dezynfekcję urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykowych odpowiadają 

sprzątaczki. 

8. Urządzenia sanitarne, powierzchnie płaskie, powierzchnie dotykowe -  klamki, 

włączniki itp. czyszczone są i dezynfekowane na bieżąco. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję  należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

10. Kierownika administracyjnego zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu 

codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 

czystości w toaletach.  

11. W każdej toalecie  wywieszone są zasady prawidłowego mycia rąk. 

 

3.  Obowiązywanie procedury 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 do odwołania. 
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PROCEDURA XVII 

 

PROCEDURY KORZYSTANIA I DEZYNFEKCJI ŁAZIENEK 

PRZEZNACZONYCH  DLA PERSONELU W CZASIE MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA 

COVID-19    

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 oraz Rozporządzenie MEN z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) 

wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich 

pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły w Szkoły Podstawowej nr 

14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku. Niniejsza procedura dotyczy 

korzystania i dezynfekcji łazienek przeznaczonych dla pracowników w czasie 

możliwości zakażenia COVID – 19.  

 

2. Sposoby postępowania.                                                              

 
1. Toalety przeznaczone są dla pracowników szkoły. 

2. Zabrania się wchodzenia do toalet przeznaczonych dla pracowników uczniom i 

rodzicom. 

3. Korzystających z toalet zobowiązuje się do zachowania możliwie maksymalnej 

odległości. 

4. Do toalety- kabiny, pisuaru, zlewu  należy podchodzić pojedynczo.  

5. W toaletach zapewnia się  dostęp do ciepłej, bieżącej wody, mydła w płynie, papieru 

toaletowego, papierowych ręczników. 

6. Po skorzystaniu z toalety należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem  zgodnie             

z  zasadami prawidłowego mycia rąk.  

7. Urządzenia sanitarne  znajdujące  się w toaletach  utrzymywane są w stałej, należytej 

czystości. 
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8.  Za dezynfekcję urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykowych odpowiadają 

sprzątaczki. 

9. Urządzenia sanitarne, powierzchnie płaskie, powierzchnie dotykowe -  klamki, 

włączniki itp. czyszczone są i dezynfekowane na bieżąco. 

10. Przeprowadzając dezynfekcję  należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

11. Kierownika administracyjnego zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu 

codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 

czystości w toaletach.  

12. W każdej toalecie  wywieszone są zasady prawidłowego mycia rąk. 

 

3.  Obowiązywanie procedury 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 do odwołania. 
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PROCEDURA XVIII 

 

PROCEDURA  KORZYSTANIA ORAZ UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI 

I DEZYNFEKCJI PLACU ZABAW W CZASIE MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA 

COVID-19 

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi  

zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia 

wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły w Szkoły Podstawowej nr 

14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku podopiecznych, ich rodziców i 

opiekunów prawnych. Niniejsza procedura dotyczy korzystania oraz utrzymania w 

czystości i dezynfekcji placu zabaw.  

 

2. Sposoby postępowania. 

1. Plac zabaw otwarty jest dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz dla dzieci klas I – III.  

2. Zabrania się korzystania z placu zabaw osobom postronnym. 

3. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy 

czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez 

dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane. 

4. Warunkiem korzystania z przyszkolnego placu zabaw jest zaznajomienie i akceptacja 

niniejszych procedur.  

5. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich 

przeznaczeniem i funkcją.  

6. Dzieci na placu zabaw  przebywają pod opieką nauczyciela. 

7. Nauczyciel  odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby dzieci  po powrocie  z placu 

zabaw dokładnie umyły ręce wg zasad prawidłowego mycia rąk. 
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8. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości (dystansu społecznego) i 

zmianowości grup. 

9. Przebywający na placu zabaw nie mają obowiązku zakrywania twarzy.  W ramach 

przemieszczania się obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.  

10. Z placu zabaw  korzysta jednocześnie tylko 1 grupa. 

11. Po zakończeniu zabawy przez grupę, plac zabaw jest regularnie czyszczony 

detergentami  i  dezynfekowany. 

12. Codzienne prace porządkowe wykonuje wyznaczony pracownik. 

13.  Codziennie sprawdza się teren placu zabaw, grabi piaskownice i likwiduje ewentualne 

zagrożenia.  W razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora szkoły. 

14. W czasie pobytu dzieci na placu, opiekun ma obowiązek czuwania nad 

bezpieczeństwem  i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy. 

 

3. Obowiązywanie procedury   

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA XIX 

 

PROCEDURA  KORZYSTANIA ORAZ UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI I 

DEZYNFEKCJI BOISKA W CZASIE MOŻLIWOŚCI ZAKAŻENIA COVID-19 

 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi  

zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia 

wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły w Szkoły Podstawowej nr 

14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku podopiecznych, ich rodziców i 

opiekunów prawnych. Niniejsza procedura dotyczy korzystania oraz utrzymania w 

czystości i dezynfekcji boiska szkolnego.  

 

2. Sposoby postępowania. 

1. Boisko szkolne otwarte jest dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz dla dzieci klas I – 

III w godzinach przedpołudniowych.  

2. Zabrania się korzystania w tym czasie z boiska osobom postronnym. 

3. Dzieci na boisku  przebywają pod opieką nauczyciela. 

4. Nauczyciel  odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby dzieci  po powrocie  z boiska 

dokładnie umyły ręce wg zasad prawidłowego mycia rąk. 

5. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości (dystansu społecznego) i 

zmianowości grup. 

6. Przebywający na boisku nie mają obowiązku zakrywania twarzy.  W ramach 

przemieszczania się obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.  

7. Z boiska  korzysta jednocześnie tylko 1 grupa. 

8. Po zakończeniu zabawy przez grupę, boisko jest regularnie czyszczone detergentami  i  

dezynfekowane. 

9. Codzienne prace porządkowe wykonuje wyznaczony pracownik. 
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10.  Codziennie sprawdza się teren boiska i likwiduje ewentualne zagrożenia.  W razie 

potrzeby, powiadamia o nich dyrektora szkoły. 

11. W czasie pobytu dzieci na boisku, opiekun ma obowiązek czuwania nad 

bezpieczeństwem  i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.  

12. W czasie zajęć na boisku nauczyciel może udostępnić dzieciom sprzęt sportowy, który 

musi być na bieżąco dezynfekowany i zapewni zachowanie dystansu społecznego. 

 

3. Obowiązywanie procedury   

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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PROCEDURA XX 

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECKA W ODRĘBNYM POMIESZCZENIU 

(IZOLATCE) 

 

1.  Cel procedury i zakres stosowania. 

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dn. 11 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na 

celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców 

i prawnych opiekunów.  
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego we Włocławku.  
Niniejsza procedura dotyczy przebywania dziecka w odrębnym pomieszczeniu (izolatce)  

w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku od dnia 25  

maja 2020 r. w reżimie sanitarnym. 

 
 

2. Sposoby postępowania. 

1. Dyrektor Szkoły wyznacza osobne pomieszczenie przeznaczone na izolatkę dla osoby, 

u której stwierdzono objawy chorobowe. 

2. Pomieszczenie wyposażone jest w środki ochrony osobistej  maseczki, rękawiczki, 

fartuch ochronny, płyny do dezynfekcji oraz termometr  bezdotykowy. 

3. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania dziecka na COVID – 19 

nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem natychmiast prowadzi dziecko do 

izolatki jednocześnie powiadamiając telefonicznie dyrektora szkoły oraz rodzica 

dziecka. 

4. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu 

z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada 

maseczkę ochronną, rękawiczki, fartuch ochronny. 
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5. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. 

Dezynfekowane  są wszystkie powierzchnie dotykowe oraz dokładnie przewietrzone. 

 

3.Obowiązywanie procedury  

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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XXI        INSTRUKCJA  MYCIA  RĄK  W  ŁAZIENKACH 

 

 

1. Zwilż ręce wodą i nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni. 

2. Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni. 

3. Spleć palce i namydl je. 

4. Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian 

5. Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian. 

6. Namydl obydwa nadgarstki. 

7. Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło.  

8. Na koniec wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem. 

9. Myj ręce ok. 30 sekund. 

10. Pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców  

oraz okolic kciuków. 

 

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz 

innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc 

możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.   

 

Jak skutecznie myć ręce przedstawia schemat w załączniku nr 1. 
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Załącznik nr 1 
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XXII     INSTRUKCJA  SKUTECZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK 

 

 

Użyj środka do dezynfekcji rąk, który zawiera co najmniej 60% alkoholu. 

1. Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone. 

2. Pocieraj dłonią o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię. 

3. Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie.  

4. Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni. 

5. Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie.  

6. Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i 

odwrotnie. 

7. Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie 

lewej dłoni i odwrotnie. 

8. Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane. 

 

Dezynfekując dłonie w miejscu publicznym staraj się nie dotykać zdezynfekowanymi  

rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich 

liczne bakterie.  

 

Jak skutecznie dezynfekować ręce przedstawia schemat w załączniku nr 2. 

Jak poprawnie zakładać i zdejmować maseczkę przedstawia załącznik nr 3. 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


