
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca 
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, 

ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
przebywających w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu 

PROCEDURA JEST ZGODNA Z WYTYCZNYMI MEN, GIS I MZ DLA SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH  

 

Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U.2020.1386) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).  

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r.  

Procedura ma na celu:  
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w Szkole Podstawowej 

Nr 14 w Toruniu 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :  
wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające dzieci do placówki.  

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu 

Informacje ogólne 
 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 
COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przebywających 
w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu w treści dalszej zwana jest Procedurą. 

 



 Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych za pomocą, których 
dyrektor lub nauczyciel (pracownik) do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie 
skontaktować się z nimi w sytuacji wykazywania przez ucznia objawów zakażenia. 

 Wychowawca jest zobowiązany do dnia 7 września 2020 roku zebrać aktualne numery 
telefonów od wszystkich rodziców/opiekunów oraz zebrać stosowne oświadczenia 
stanowiące załącznik nr 1 do Procedury. W przypadku zmiany numeru telefonu przez 
rodzica, jest on obowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie 
wychowawcę lub sekretariat placówki. 

 Opiekunowie powinni udzielić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w 
każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (wzór zgody 
stanowi załącznik nr 2). 

 W szkole znajduje się termometr bezdotykowy za pomocą, którego nauczyciel 
(pracownik) może zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy 
zakażenia. 

 Każdy nauczyciel/pracownik/rodzic/opiekun jest zobowiązany do zapoznania się, 
stosowania i przestrzegania Procedury. Nauczyciele i pracownicy szkoły podpisują 
stosowne oświadczenie stanowiące element załącznika nr 3 do Procedury. 

 W przypadku zaobserwowania objawów grypopodobnych u ucznia (w tym gorączki) 
wszczyna się Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 
(załącznik nr 4).  

 Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 
stanowi załącznik nr 5.  

 W miarę możliwości organizacja pracy szkoły będzie umożliwiać zachowanie dystansu 
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i 
ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia 
uczniów z poszczególnych klas do szkoły, utrzymanie dwuzmianowości) oraz unikanie w 
miarę możliwości częstej zmiany pomieszczeń przez uczniów w ciągu dnia. 

 Obowiązują następujące zasady higieny:  

 każda osoba wchodząca do szkoły dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym 
korzystając z bezdotykowego dyspensera lub bezzwłocznie po wejściu do szkoły 
myje ręce mydłem dezynfekującym znajdującym się w sanitariatach, 

 w trakcie pobytu w szkole należy dbać aby często myć ręce, 

 należy stosować środki ochrony osobistej podczas kichania i kaszlu (zasłanianie: 
chusteczka higieniczna, maseczka itp.) oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować są usuwane lub ogranicza się do nich dostęp.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, sale lekcyjne 
(salę gimnastyczną, aulę)  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć 
(oczywiście należy przy tej czynności brać pod uwagę warunki pogodowe). 



 Uczniowie w klasach 1-3 SP, przy sprzyjającej pogodzie, spędzają przerwy na kompleksie 
boisk Orlik a w przypadku pogody deszczowej lub mroźnej uczniowie spędzają przerwy 
na korytarzu szkolnym, w auli szkolnej oraz w miarę możliwości - w klasie lekcyjnej. 

 Uczniowie z klas 4-8 SP, przy sprzyjającej pogodzie spędzają przerwy na świeżym 
powietrzu na boisku szkolnym, a na korytarzach szkolnych w przypadku pogody 
deszczowej lub mroźnej. 

 Dla uczniów klas starszych 4-8 SP oraz dla całego personelu szkoły (nauczycieli, 
pracowników administracji i obsługi) rekomenduje się w częściach wspólnych podczas 
przerw międzylekcyjnych (tj. na korytarzach szkolnych, boisku i in.) podczas przerw 
używać maseczek/przyłbic do zasłaniania nosa i ust. 

 Dla nauczycieli klas 1-3 SP rekomenduje się używanie maseczek/przyłbic przez nauczycieli 
także podczas zajęć. 

 Każdy nauczyciel, pracownik lub uczeń, który zgłosi potrzebę wymiany bądź chęć 
posiadania maseczki, zgłasza się do pracowników obsługi w dyżurkach gdzie otrzymują 
maseczki. 

 We wszystkich pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia znajdują się płyny do 
dezynfekcji dłoni (środek do dezynfekcji posiada odpowiedni atest PZH). Nauczyciel 
wpuszczając uczniów do pomieszczenia na prowadzone przez niego zajęcia, zobowiązany 
jest zapewnić odkażenie środkiem dezynfekującym dłonie uczniów, przestrzegając przy 
tej czynności odpowiednie zasady bezpieczeństwa (m.in. szczególnie chronić oczy przed 
kontaktem z preparatem). Uczniowie mogą używać do celów zdezynfekowania dłoni 
przed zajęciami własnych środków dezynfekcyjnych (w jakie wyposażyli ich rodzice). 
Alternatywą do dezynfekcji dłoni przed zajęciami może być mycie dłoni bieżącą wodą 
przy użyciu mydła. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

 W przypadku zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują takie same 
zasady sanitarne jak w przypadku organizacji zajęć lekcyjnych.  

 Podmioty zewnętrzne organizujące zajęcia dodatkowe są zobowiązane do przestrzegania 
niniejszej procedury wewnątrzszkolnej oraz zabezpieczenia organizowanych przez siebie 
zajęć pod kątem sanitarnym (zapis w umowie najmu). Podmiot zewnętrzny podczas 
organizacji swoich zajęć nie może wypożyczać od szkoły żadnych pomocy dydaktycznych. 

 

Zasady korzystania z biblioteki: 
 

 W przypadku obsługi biblioteki przez więcej niż jednego nauczyciela, organizacja 
stanowisk pracy następuje z uwzględnieniem dystansu przestrzennego między 
nauczycielami (minimum 1,5 m) 

 W celu wypożyczenia i oddania książek tworzy się blisko przy wejściu do biblioteki punkt 
wypożyczeń i zwrotów.  



 Oddawane książki i inne materiały biblioteczne uczeń samodzielnie odkłada na 
przygotowane miejsce. Odizolowane egzemplarze bibliotekarz oznaczy datą zwrotu i 
wyłączy z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny wynoszącej 2 dni. Po tym 
okresie książki i inne materiały biblioteczne można włączyć do użytkowania. 

 Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 
leżały książki. Bibliotekarz  po zakończeniu wypożyczenia książek powinien 
zdezynfekować ręce (rekomenduje się używanie przez bibliotekarza rękawiczek 
jednorazowych). 

 Punkt czytelniczy jest otwarta w dni nauki szkolnej w godzinach pracy biblioteki. Stoły 
przeznaczone dla użytkowników punktu czytelniczego są usytuowane w odległości co 
najmniej 1,5 m. Osoby obecne w bibliotece i w punkcie czytelniczym obowiązane są do 
zachowania dystansu społecznego. 

 Uczniowie stojący w kolejce w celu wypożyczenia książki obowiązani są zachować odstęp 
między sobą co najmniej 1,5 m. Nauczyciel bibliotekarz dopilnowuje, aby użytkownicy 
dezynfekowali dłonie przy wejściu do biblioteki i czytelni. 

 Należy regularnie czyścić i dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 
użytkownicy, np. klamki, blaty, oparcia krzeseł, telefony, klawiatura i myszka, włączniki 
świateł. W przypadku korzystania z czytelni należy zdezynfekować miejsce, z którego 
korzystał uczeń, w szczególności blat i oparcie krzesła.  

 Pomieszczenie biblioteki są wietrzone nie rzadziej niż raz na godzinę, a w razie potrzeby 
częściej. 

 

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej: 
 

 We współpracy z pielęgniarką/pomocą dentystyczną, ustala się i upowszechnia zasady 
korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny ich pracy, uwzględniając 
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje te na bieżąco 
zamieszcza się  przy wejściu do gabinetu pielęgniarskiego oraz na tablicach 
informacyjnych w szkole. 

 Opieka zdrowotna (pielęgniarska) świadczona jest od godz. 8:00 do 14:00 

 Punkt pielęgniarski (gabinet) wyposażony jest w środki ochrony osobistej: maseczka, 
przyłbica, rękawice jednorazowe, płyn dezynfekujący wraz z instrukcją użycia środka 
dezynfekującego. 

 W danej chwili w gabinecie z pielęgniarką może przebywać jeden uczeń. 

 Wszyscy uczniowie korzystający z gabinetu obowiązkowo dezynfekują ręce po wejściu do 
gabinetu. 

 Pielęgniarka prowadzi rejestr dzienny wizyt. 

 

Zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego: 
 



 We współpracy ze świadczeniodawcą odnośnie działania gabinetu stomatologicznego, na 
podstawie obowiązujących gabinety stomatologiczne wymagań określonych w 
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia, ustala się zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy  
i upowszechnia je wśród uczniów i ich rodziców/opiekunów. Informacje te zamieszcza się 
przy wejściu do gabinetu stomatologicznego oraz na tablicach informacyjnych w szkole.  

 Gabinet stomatologiczny jest czynny wg. harmonogramu wywieszonego na zewnątrz 
gabinetu, ustalonego przez świadczeniodawcę. 

 Gabinet stomatologiczny wyposażony jest w środki ochrony osobistej: maseczka, 
przyłbica, rękawice jednorazowe, płyn dezynfekujący wraz z instrukcją użycia środka 
dezynfekującego. 

 W danej chwili w gabinecie z pomocą dentystyczną i lekarzem dentystą może przebywać 
jeden uczeń. 

 Wszyscy uczniowie korzystający z gabinetu obowiązkowo dezynfekują ręce po wejściu do 
gabinetu. 

 W gabinecie dentystycznym prowadzi się rejestr dzienny wizyt. 

 
Zajęcia wychowania fizycznego 
 

 Szkolne przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, makarony itp.) wykorzystywane 
przez uczniów podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach 
przez prowadzących zajęcia/pracowników obsługi. Płyn dezynfekujący do tego celu 
znajduje się w pomieszczeniu trenerów. Sprzęt którego nie ma możliwości 
zdezynfekować wyłącza się z używania. 

 W przypadku klas 1-3 SP rekomenduje się indywidualne przybory do ćwiczeń 
przechowywane przez uczniów w osobistych workach do przechowywania sprzętu 
sportowego w boksach szatniowych. 

 W sali gimnastycznej (auli) używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

 Wietrzenie sali gimnastycznej (auli) odbywa się co najmniej raz na godzinę w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 Rekomenduje się aby zajęcia wychowania fizycznego przy sprzyjającej aurze odbywały się 
na kompleksie boisk Orlik. 

 Zajęcia basenowe odbywają się z przestrzeganiem przez uczniów i nauczycieli zasad 
sanitarnych ustalonych przez kierownika pływalni MOSiR. Z ww. zasadami sanitarnymi 
przed pierwszymi zajęciami zapoznają uczniów nauczyciele wychowania fizycznego. 

 



Przybycie ucznia do szkoły. Przyprowadzanie i odbiór dzieci. 
 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

 Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawcę przez e-dziennik w pierwszym dniu 
nieobecności ucznia w szkole podając przyczynę jego nieobecności. W przypadku 
przekazanej informacji o zachorowaniu ucznia na COVID-19 wychowawca bezzwłocznie 
przekazuje tę informację dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

 Każda osoba wchodząca do budynku szkoły obowiązana jest zdezynfekować ręce wg. 
zamieszczonej tam instrukcji użycia środka dezynfekującego (urządzenia do 
bezdotykowej dezynfekcji są oznaczone i znajdują się w pierwszym pomieszczeniu po 
wejściu do budynków szkoły). 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka podejrzane objawy mogące wskazywać na 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przed wejściem na korytarz szkolny, pracownik 

wyznaczony przez dyrektora bada temperaturę, używając do tego bezdotykowego 

termometru. Przy stwierdzeniu temperatury wyższej niż 37 stopni uczeń nie będzie mógł 

uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury 

będzie dokonywany trzykrotnie).  

 Po wykonaniu 20 pomiarów termometr bezdotykowy jest dezynfekowany. 

 Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni 
wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

 rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzice 
mają obowiązek zasłaniania nosa i ust, 

 w przypadku klas 1-3 SP dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych z 
wiatrołapu do szkoły. Z przestrzeni wspólnej (wiatrołap) na korytarz szkolny dzieci 
przechodzą samodzielnie (bez rodzica/opiekuna). Po zajęciach nauczyciel 
wyprowadza uczniów danej klasy na zewnątrz i tam przekazuje je 
rodzicom/opiekunom. Dzieci powinny być przekazane/odebrane w maksymalnie 



krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku 
szkoły. 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach. Osoby z zewnątrz obowiązuje 
stosowanie środków ochronnych osobistej: osłona ust i nosa (maseczka/przyłbica), 
dezynfekcja rąk lub stosowanie rękawiczek jednorazowych. Do szkoły, w uzasadnionej 
potrzebie, mogą z zewnątrz wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osobom z zewnątrz dokonuje się pomiaru 
temperatury termometrem bezdotykowym. Osoby, które nie wyrażą zgody na pomiar 
temperatury nie wpuszcza się do szkoły. Podczas pobytu w szkole osoby z zewnątrz 
wpisują się w księgę wejść i wyjść (rejestr wizyt). Petenci są wpuszczani do szkoły w 
odpowiedniej kolejności (pracownik obsługi nadzoruje kolejność) i poza przerwami 
międzylekcyjnymi (minimalizowanie zagęszczenia na korytarzach szkolnych i boisku w 
czasie przerw). 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, a po zajęciach w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczniowie klas 1-3 SP nie zostawiają podręczników i ćwiczeń w szkole. Każdego dnia 
zabierają je ze sobą do domu i przynoszą na drugi dzień wg. zajęć w planie lekcji. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 Przypominamy o zakazie używania w szkole telefonów komórkowych. 

 Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły na wyznaczone godziny, aby 
ograniczyć większe skupiska uczniów. 

 W budynku klas 1-3 SP każdy uczeń korzysta wyłącznie z jednego boksu szatniowego. 

 Szatnia w budynku głównym na czas remontu węzła kuchennego w budynku głównym 
szkoły jest nieczynna.  

 Do przechowywania rzeczy osobistych uczniowie w budynku głównym wykorzystują 
swoje szafki uczniowskie. Jedna szafka dostępna jest wyłącznie dla jednego ucznia. 

 Personel sprzątający systematycznie dezynfekuje szafki uczniowskie od strony 
zewnętrznej. Kilkakrotnej dezynfekcji w trakcie dnia podlegają również obszary tzw. 
części wspólnych. 

 Jeżeli u ucznia rozpoznane zostanie zakażenie wirusem COVID-19 jego szafka i sąsiednie 
są starannie dezynfekowane i wyłączone z użytkowanie na 3 dni.  

 Jeżeli rodzic/opiekun chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć informuje o tym 
pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych i oczekuje na dziecko przed 
wejściem/budynkiem.  

 



Zajęcia świetlicowe 
 

 Do świetlicy przychodzą tylko dzieci zdrowe. 

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice złożyli wniosek dot. 
zgłoszenia potrzeby korzystania ze świetlicy szkolnej i zostali zakwalifikowani.  

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności 
przyjmowane są dzieci młodsze tj. najpierw dzieci z klas pierwszych, a następnie w 
ramach możliwości drugich i trzecich. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej a w razie potrzeby mogą zostać 
wykorzystane inne sale dydaktyczne aby ograniczyć większe skupiska uczniów. Należy 
także organizować zajęcia na świeżym powietrzu.  

 Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych zobowiązani są do zapoznania się z nowymi 
zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii.  

 Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela świetlicy. 

 Świetlice jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
świetlic, a w razie potrzeby częściej), w tym w szczególności przed przyjęciem 
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 Uczniowie podczas zajęć świetlicowych starają się utrzymać dystans społeczny. Podczas 
odrabiania zadań domowych i gier stolikowych należy sadzać dzieci w odpowiednich 
odległościach. 

 Wyposażenie używane przez uczniów (gry planszowe, puzlle, nożyczki itp.) odkładane jest 
w specjalnym miejscu na 2 dni (kwarantanna zabezpieczająca). Po tym terminie mogą 
być znów użytkowane. 

 Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas 
kaszlu lub kichania. 

 Jeżeli rodzic/opiekun chce odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej informuje o tym 
pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych i oczekuje na dziecko przed 
wejściem/budynkiem.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni. 
 

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

 We wszystkich miejscach w których przebywają uczniowie wywieszono informacje i 
instrukcje dotyczące zachowania dystansu społecznego oraz konieczności dezynfekcji lub 
sposobu mycia dłoni. 



 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie uczniów, 
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub posiadały rękawiczki ochronne, miały 
zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref wspólnego przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem. 

 W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Bezpośrednio po powrocie 
z przerwy, (także po powrocie po skorzystaniu z toalety) nauczyciel powinien zapewnić 
uczniom w klasie możliwość zdezynfekowania rąk. Dłonie uczniów odkażane są zgodnie 
z zasadami przestrzeganiem bezpieczeństwa, w szczególności wg instrukcji użycia 
środka do dezynfekcji. W przypadku opróżnienia pojemnika nauczyciel zapewnia jego 
wymianę na pojemnik pełny. Pełne pojemniki znajdują się w portierni/dyżurce 
budynków szkolnych. 

 W szkole zapewnia się dostępność płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza 
informacje o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie 
osoby wchodzące do szkoły.  

 Nauczyciele/pracownicy są zobowiązani wykształcić w uczniach nawyk regularnego mycia 
rąk wodą z mydłem, w szczególności po przybyciu do placówki, przed jedzeniem i po 
powrocie ze świeżego powietrza czy po skorzystaniu z toalety.  

 Dyrektor monitoruje utrzymywanie porządku na terenie placówki. Każdego dnia 
pracownicy obsługi na bieżąco podczas trwania zajęć lub podczas przerw 
międzylekcyjnych, dokonują dezynfekcji pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, powierzchni dotykowych, szafek uczniowskich, toalet, klamek, poręczy 
i powierzchni płaskich, klawiatur, myszek, włączników, itp. 

 Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności zważa się na ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak 
aby nikt nie był narażony na długotrwałe wdychanie oparów służących do dezynfekcji.  

 Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności będą 
zaopatrzeni przez szkołę w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki na usta i 
nos a w razie konieczności rękawiczki jednorazowe. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostają plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

 Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 

Zawieszenie zajęć 



 

 Dyrektor, za zgodą prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli:  

 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie 
dziecka (wynika z dodanych przepisów  §18 Rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. 
Dz.U.2020.07.01) 

 Zgoda i opinie mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku 
treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub 
w inny sposób.   

 Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 
klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub 
poszczególnych zajęć.  

 Ustala się trzy opcje pracy szkoły: tradycyjna forma kształcenia, mieszana forma 
kształcenia oraz kształcenie zdalne. 

 

Tradycyjna forma kształcenia 

 

 Forma ta trwa od 1 września 2020r. 

 Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół publicznych. 

 Obowiązują zasady w Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i 
przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli i 
pracowników AiO przebywających w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu. 

 W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii PPIS i za zgodą Organu Prowadzącego szkołę, będzie mógł częściowo 
lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Będzie mógł wtedy wprowadzić inny 
wariant kształcenia: mieszana forma kształcenia lub kształcenie zdalne. 

 

Mieszana forma kształcenia tzw. hybrydowa 

 

 Dyrektor szkoły może w tej formie zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, 
oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub 
poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od 
sytuacji epidemicznej na danym terenie lub w szkole. 

 Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i otrzymaniu 
pozytywnej opinii PPIS. Opinie te można będzie z uwagi na konieczność podejmowania 
szybkiej decyzji uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila lub telefonicznie. 

 



Forma kształcenia zdalna 

 

 Dyrektor szkoły podejmuje o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i 
wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna 
będzie w tym przypadku zgoda Organu Prowadzącego i pozytywna opinia PPIS. 
Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczania 
zajęć w szkołach na terenie państwa. 

 

Wzory wniosków do Organu Prowadzącego i PPIS oraz wzór notatki z przeprowadzonej 
rozmowy z PPIS stanowią do niniejszej Procedury odpowiednio załączniki nr 6, 7 i 8. 

 

Pozostałe regulacje 

 

 Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane 
rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.  

 Funkcjonowanie stołówki oraz zasady postepowania przez personel kuchenny zostaną 
ustalone na trzy dni przed wznowieniem pracy kuchni (po ukończeniu trwającego 
obecnie remontu węzła kuchennego).  

 Niniejsza Procedura poddawana będzie bieżącej aktualizacji wrw oparciu o zmiany 
wytycznych MZ, MEN i GIS i na podstawie nowych przepisów prawnych dotyczących 
wprowadzania nowych obostrzeń. 

 

Zobowiązuję do przestrzegania zapisów i stosowania niniejszej Procedury 

wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów  

(w odpowiednim dla każdej grupy zakresie). 

 Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.  

Ireneusz Woźniak – dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa 

dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 

wśród uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli  i 

pracowników szkoły 

 

 

 

 

Toruń, dnia ……………………. 
 

 

 

………………………….. 
/Imię i nazwisko opiekuna ucznia/ 

 

………………………….. 
/adres/ 

 

………………………….. 
 

 

 

     Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego 

epidemią COVID-19 na terenie Szkoły ……………………………. bądź w razie 

zaobserwowania u ucznia ………………….. niepokojących objawów choroby, należy 

kontaktować się ze mną pod numerem telefonu …………………. 

 

 

……………………….. 

/podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

do Wewnętrznej procedury 

bezpieczeństwa 

dotyczącej zapobiegania i 

przeciwdziałania COVID-19 wśród 

uczniów, ich rodzicó/opiekunów, 

nauczycieli i pracowników szkoły 

 

Toruń, dnia ………………… 
 

 

………………………….. 
/Imię i nazwisko opiekuna ucznia/ 

 

………………………….. 
/adres/ 

 

 

Zgoda opiekuna  

na pomiar temperatury ciała ucznia  

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

 

Niniejszym wyrażam zgodę, aby w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych  mogących sugerować zakażenie COVID-19 u ucznia 

………………imię i nazwisko dziecka………………. dokonano mu pomiaru temperatury.  

 

Czy Pan/Pani dziecko jest uczulone na posiadające odpowiedni atesty PZH środki 

sanitarne używane do dezynfekcji rąk (proszę  odpowiednie zakreślić znakiem X): 

TAK  □              NIE □ 

                                  …………………….. 
/podpis RODZICA/OPIEKUNA/ 

 
        

Klauzula informacyjna w związku z pomiarem temperatury ciała i informacją o ewentualnej alergii na środki do dezynfekcji rąk 

Administratorem zebranych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 14 w Toruniu, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń.  Kontakt do inspektora 

ochrony danych Anna Grzybowska: rodo1@tcuw.torun.pl Podstawą przetwarzania są wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – 

od 01 września 2020, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2019r. poz. 59,oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) w związku z realizacją zadań w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 

9 ust. 2 lit. i) RODO. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

COVID-19. Temperatura mierzona będzie tylko osobom, których stan sugeruje infekcję wirusową. Administrator może przetwarzać dane 

również w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń.  Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po przekazaniu ich do stacji 

sanepidu. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargo do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą udostępniane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej. Dane nie będą podlegały 



profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi 

bezpieczne warunki pracy placówki. 

       

 

 

Załącznik nr 3 

do Wewnętrznej procedury 

bezpieczeństwa 

dotyczącej zapobiegania i 

przeciwdziałania COVID-19 wśród 

uczniów, ich rodziców/opiekunów, 

nauczycieli i pracowników .SP nr 14 

w Toruniu 

 

 

Toruń, dnia ……………… 
 

 

 

………………………….. 
/Imię i nazwisko/ 
 

………………………….. 
/adres/ 

 

………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie 

pracownika/nauczyciela/opiekuna ucznia/ucznia* 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, 

która dotyczy zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i 

pracowników  i zobowiązuję się do jej stosowania. 

 

 
……………………….. 

/podpis/ 

 

 

 
*
Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Procedury 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia 

zakażenia u ucznia 
 

 W szkole funkcjonuje wydzielony obszar, przeznaczony na odizolowanie ucznia u którego 

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej zwane jako 

„izolatorium”). Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy szkoły. 

Izolatorium znajduje się w na parterze klatki schodowej (od strony windy) w budynku 

klas 1-3 SP. 

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby: gorączka, kaszel, 

duszność nauczyciel/pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.  

 Dziecko bezzwłocznie zostaje odizolowane od pozostałych dzieci do izolatorium  

z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Nad przebywającym dzieckiem 

opiekę pełni wyznaczony nauczyciel/pracownik wyposażony w środki ochrony osobistej: 

fartuch, rękawiczki, maseczkę i przyłbicę. W Izolatorium znajduje się środek  

do dezynfekcji. 

 O wystąpieniu u ucznia niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów ucznia w celu pilnego odebrania dziecka.  

 W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia, gdy nie ma możliwości 

skontaktowania się z żadnym z rodziców, w uzgodnieniu z dyrektorem, wzywa  

się pogotowie ratunkowe. 

 Rodzic/opiekun odbiera dziecko ze szkoły i udaje się do lekarza pierwszego kontaktu.  

 Jeżeli lekarz zaleci badanie w kierunku COVID-19 o zaleconym badaniu, lekarz 

obowiązkowo powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu. 

 Przedstawiciel PSSE kontaktuje się ze szkołą i wydaje polecenia, którym należy  

się podporządkować.  

 Po wyprowadzeniu ucznia do izolatorium, w stosunku do pozostałej grupy uczniów, 

których ma nauczyciel w danej chwili pod opieką, nie podejmuje żadnych dodatkowych 

działań. 

 Z zaistniałej sytuacji nauczyciel/pracownik zgłaszający chorobowy stan u ucznia 

przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową informującą o tym jaki uczeń manifestował 

niepokojące objawy, jakie to były objawy, informację czy został odebrany przez rodzica 

czy przez pogotowie oraz listę osób mających styczność z uczniem (uczniów  

i pracowników). 



 Notatka taka zostaje przechowywana przez okres 21 dniu, a po upływie tego terminu 

niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych 

służb. 

 Po każdym użyciu izolatorium w związku z podejrzeniem zakażenia  izolatorium należy 

zdezynfekować stosując przy tym środki ochrony osobistej. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

Załącznik nr 5 do Procedury 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  

u pracowników szkoły 

 Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, ze stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

Po uzyskanej informacji zwrotnej od ww. służb informują o sytuacji pracodawcę. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy w szkole 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odizolować od pracowników oraz podopiecznych. Należy 

powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

 W wyznaczonym i przygotowanym (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) wydzielonym obszarze w tzw. „izolatorium”, będzie można odizolować 

osobę w przypadku zaobserwowania ww. objawów chorobowych. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami infekcji dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie  

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan pracownika znacząco się pogorszy należy 

powiadomić służby medyczne (112 lub bezpośrednio do szpital zakaźny). 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje 

się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/


 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Procedury 

 

Wniosek o wyrażenie zgody przez Organ Prowadzący na zawieszenie zajęć na okres …………. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów. 

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386) proszę o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć na czas 

oznaczony od dnia ………. do dnia ……… dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich / następujących zajęć: 

…………………………………………. . 

 

W zakresie zawieszenia zajęć dyrektor zwrócił* / nie zwrócił* się o opinię do Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w ……………….. i otrzymał* / nie otrzymał* opinię  

pozytywną* / negatywną* na temat zawieszenia zajęć w placówce. 

 

 

 

……………………………………… 

Data i podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 7 do Procedury 

 

Wniosek o wydanie opinii przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w 

……………….. na temat zawieszenia zajęć na okres …………. w związku z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów. 

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386) proszę o wyrażenie opinii na temat aktualnej sytuacji 

epidemicznej w regionie oraz zawieszenia zajęć na czas oznaczony od dnia ………. do dnia ……… dla 

grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w 

zakresie wszystkich / następujących zajęć: …………………………………………. . 

 

W ocenie dyrektora aktualna sytuacja epidemiczna zagraża / nie zagraża zdrowiu uczniów, a 

umotywowane jest to …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(opinia dyrektora). 

 

Jeżeli opinia została wydania ustnie lub telefonicznie poniżej należy opisać jakie jest stanowisko stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz jakie zostały wskazane zalecenia. 

 

Opinia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ……………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Załączniki (jeżeli dotyczy): 

- Notatka dyrektora 

- e-mail wysłany do stacji sanitarno-epidemiologicznej 

- e-mail otrzymany od stacji sanitarno-epidemiologicznej 

 

 

 

Załącznik nr 8 do Procedury 

Notatka z przeprowadzonej rozmowy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  

w …………………. z dnia ……………….. 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386) dyrektor …………………………… zwrócił się w dniu ……………. do 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w …………………. O wyrażenie opinii w sprawie aktualnej sytuacji 

epidemicznej w regionie oraz o zawieszeniu zajęć w ……………………….  

Kierownik* / upoważniony inspektor* Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas rozmowy 

telefonicznej* / osobistej* wyraził pozytywną* / negatywną* opinię na temat zawieszenia zajęć w 

………………… na czas …………………… oraz zalecił następujące środki ostrożności. 

Ponadto dyrektor podjął decyzję, aby zastosować „Zalecenia dla dyrektorów publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej” wydane przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

 

 

………………………………………….. 

Data i podpis osoby  

potwierdzającej wydanie opinii 

(inny pracownik placówki lub pracownik stacji) 

 

 

……………………………………. 

Data i podpis dyrektora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje pomocnicze odnośnie identyfikacji zakażenia COVID-19 

 

Kryteria kliniczne: 

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 

układu oddechowego: 

 gorączka, 

 ostry duszący kaszel, 

 napad duszności. 

Kryteria epidemiologiczne: 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej 

jedno z następujących kryteriów: 

 podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania 

koronawirusa SARS-CoV-2; 

 miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z 

przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym); 

 pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której 

leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

Osoba spełniający kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinien: 

 bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, 

 i zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

 

Postępowanie wobec osób, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2? 



 pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości 

mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut; 

 prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas; 

 osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; 

 osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w 

tym samym pokoju hotelowym. 

 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają 

objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się: 

 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, 

 poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

 w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

 jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące 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. 

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu: 

 nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian 

we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się 

poczują. 

Zalecenia dla personelu sprzątającego 

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawriusem 

zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: 

 założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta, 

 umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki, 

 usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. 

 

Każda osoba w placówce może samodzielnie zmierzyć sobie temperaturę termometrem, który 

dostępny jest w oznaczonym pomieszczeniu (portiernia/dyżurka). 

 

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 

można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, 

aktualne wytyczne można również znaleźć na https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 

 

 

 

 

 

 


