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Załącznik do zarządzenia nr 24/2020 
Dyrektora Zespołu Placówek  
Oświatowych nr 3 w Mławie 

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS DZIAŁALNOŚCI   SZKOŁY  

PODSTAWOWEJ  NR  7  W  MŁAWIE  FUNKCJONUJĄCEJ  W CZASIE STANU 

EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19 

 

§1 

Wstęp 

 

1. Instrukcję wprowadza się mając na uwadze konieczność zapewnienie bezpiecznego pobytu 

uczniów w placówce w okresie zagrożenia w sytuacji obowiązującego stanu 

epidemicznego, związanego z wirusem Covid-19. 

2. W szkole mogą być organizowanie : 

a) zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I – III z możliwością realizacji podstawy 

programowej, 

b) konsultacje przedmiotowe,  

c) zajęcia rewalidacyjne.    

 

§2 

Organizacja opieki w czasie zajęć świetlicowych 

 

1. Rodzice zainteresowani opieką świetlicową zgłaszają do wychowawcy chęć posłania 

dziecka od poniedziałku danego tygodnia, do wtorku poprzedzającego ten tydzień do 

godziny 14.00. 

2. Zajęcia świetlicowe organizowane będą w godzinach od 7.00 do 15.00.  

3. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w jednej i stałej sali. 

4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.  

5. W celu zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne             

(w tym w szczególności Covid-19) w okresie obowiązywania stanu epidemicznego                                   

i wprowadzonych przez MEN ograniczeń w dzielności placówek oświatowych ustala się 

liczebność na 11 dzieci w grupie. 

6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4m² na                           

1 osobę (uczniów i nauczycieli).  

7. Sale, w których przebywają dzieci powinny być raz na godzinę wietrzone, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć – w czasie wietrzenia sali dzieci 

przebywają poza salą zachowując dystans społeczny minimum 1,5 m. 

8. Z sali powinny być usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą być w skuteczny sposób 

zdezynfekowane np.: pluszowe zabawki, klocki itp.  

9. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować.  

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 
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11. Organizacja pracy powinna wykluczać spotykanie się ze sobą grup - należy zapewnić różne 

godziny przyjmowania do placówki poszczególnych grup lub różne godziny przebywania 

na korytarzu w czasie przerw lub w sali gimnastycznej i boisku.   

12. Uczeń przebywając w szkole musi posiadać tylko własne przybory – uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami.  

13. W czasie korzystania z sali gimnastycznej mogą przebywać maksymalnie 2 grupy uczniów.   

14. Nauczyciel prowadzący zajęcia organizuje przerwy dla swojej grupy – nie rzadziej niż                 

45 minut i sprawuje opieką nad swoją grupą w czasie przerwy.  

15. W czasie przerwy uczniowie musza zachować między sobą dystans społeczny minimum 

1,5 m.  

16. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, jednak musi być zachowana zmianowość grup i dystans między nimi.  

17. Nie należy organizować wyjść poza teren szkoły.  

18. Opiekunowie podczas wykonywania obowiązków służbowych powinni zachowywać 

między sobą dystans społeczny min. 1,5 m oraz dystans 2 m w stosunku do dzieci.  

19. Opiekunowie grupy świetlicowej przejmujący lub przekazujący opiekę nad uczniami 

zachowują dystans 2 m i noszą maseczki ochronne lub przyłbice.  

20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty                  

z uczniami oraz nauczycielami.  

21. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

22. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce tylko do osób zdrowych                   

i do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: 

a) osłona nosa i ust (maseczka lub przyłbica), 

b) rękawiczki jednorazowe,  

c) dezynfekcja rąk. 

 

§ 3 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

 

1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie do szkoły w okresie epidemicznym przy ograniczonej 

liczbie dzieci w grupie zobowiązani są złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1. 

2. Rodzice i uprawnieni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki 

zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.  

3. Rodzice doprowadzają dziecko do punktu odbioru dziecka (drzwi wejściowe do budynku 

szkoły) z zachowaniem zasady dystansu społecznego minimum 2m. 

4. W punkcie odbioru dziecka mierzona jest temperatura ciała.  

5. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Dziecko do placówki jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

7. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie należy przyprowadzać dziecka do placówki. 

8. Dziecko jest doprowadzane do szkoły w maseczce, którą rodzic zabiera ze sobą.  

9. Obowiązuje zakaz przynoszenia zbędnych przedmiotów np. zabawek. 
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§ 4 

Organizacja opieki w czasie konsultacji  

 

1. Rodzice zgłaszają do wychowawcy chęć uczestnictwa dziecka w konsultacjach od 

poniedziałku danego tygodnia, do wtorku poprzedzającego ten tydzień do godziny 14.00. 

2. Opieka nad uczniami w czasie prowadzonych konsultacji będzie zorganizowana według 

ustalonego harmonogramu. 

3. W sali w której odbywać się będą konsultacje na 1 ucznia oraz nauczyciela przypadać będą 

4 m2
. 

4. W jednaj sali przebywać może maksymalnie 11 uczniów wraz z nauczycielem.  

5. W miarę możliwości na konsultacje należy wyznaczyć stałą salę.  

6. Grupy uczniów przychodzą na zajęcia w ustalonych odstępach czasowych.  

7. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

8. Dystans społeczny między przebywającymi w sali osobami musi wynosić minimum 2 m.  

9. Odległość między stanowiskami musi wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

10. Opiekunowie podczas wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są nosić 

maseczki lub przyłbice.  

11. Uczniowie przynoszą własne przybory i podręczniki (nie należy wymieniać się przyborami 

i podręcznikami).  

12. Sale w których przebywać będą uczniowie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.  

13. W czasie przerwy uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela, zachowując dystans 

społeczny minimum 1,5 m. 

14. Uczniom należy przypominać o częstym myciu rąk.  

15. Niedopuszczalne jest organizowanie większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu. 

16. Na konsultacje mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. 

17. Nie mogą uczęszczać uczniowie chorzy lub jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, 

jak tez w izolacji.  

18. Podczas drogi do szkoły uczeń jest zobowiązany zakrywać nos i usta oraz zachowywać 

dystans społeczny.  

19. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. 

20. W wejściu do szkoły mierzona jest temperatura (rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar 

temperatury w stosownym oświadczeniu).  

21. Uczniowie podczas pobytu w szkole zobowiązani są do regularnego mycia rąk.  

22. Nauczyciele prowadzący konsultacje zachowują dystans społeczny 2 m i noszą maseczki 

ochronne lub przyłbice.  

23. Rodzice uczniów korzystających z konsultacji zobowiązani są do podpisania stosownego 

oświadczenia – Załącznik nr 1.  

24. Należy przygotować ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami.  

25. Po zakończeniu zajęć uczniowie są zobowiązani niezwłocznie opuścić budynek szkoły.  

 

 

 

§ 5 
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Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

 

1. Na terenie szkoły dopuszcza się organizowanie zajęć rewalidacyjnych.  

2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.  

3. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są indywidualnie.   

4. Chęć udziału dziecka w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły rodzic zgłasza 

wcześniej do wychowawcy klasy.  

5. Na zajęcia mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. 

6. W zajęciach nie mogą uczęszczać uczniowie chorzy lub jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie, jak też w izolacji.  

7. W drodze do szkoły uczeń jest zobowiązany zakrywać nos i usta maseczką.  

8. Uczeń po wejściu do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować lub umyć ręce.  

9. W czasie pobytu w placówce uczeń zobowiązany jest zachować dystans społeczny minimum 

1,5 m. 

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniami zachowują dystans 2 m i noszą 

maseczki ochronne lub przyłbice.  

11. Należy przygotować ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami.  

12. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić placówkę.  

 

§6 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przed wejściem głównym należy umieścić numery telefonów do : 

a) stacji sanitarno – epidemiologicznej, 

b) służb medycznych, 

c) organów z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2. W wejściu do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

zamieszcza się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby 

wchodzące do szkoły. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk bądź założenia 

rękawiczek ochronnych. 

4. Nie należy przekraczać wyznaczonych stref przebywania.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni dotykowych, należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Do dezynfekcji mogą być używane stosowne środki oraz parownice.  

7. Uczniom przed wejściem do szkoły mierzona jest temperatura przy użyciu termometru 

bezdotykowego.  

8. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności mają zapewnione indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (maseczki lub przyłbice).  

9. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą wynoszący minimum 1,5 m.                       
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10. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywaniem zabiegów mycia rąk                      

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji 

rąk. 

11. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza 

oraz po skorzystaniu z toalety. 

12. Toalety i umywalki w łazienkach oraz powierzchnie dotykowe dezynfekowane są na 

bieżąco – czynności te będą monitorowane – Załącznik nr 2. 

13. Przed posiłkiem należy dezynfekować blaty i krzesła oraz powierzchnie dotykowe                            

w których przebywają uczniowie. 

14. W przypadku korzystania z sali gimnastycznej po każdych zajęciach sprzęt sportowy oraz 

podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony                        

z użyciem detergentu lub dezynfekowany – jeśli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed użyciem.  

16. Szkoła zabezpiecza minimum jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może 

przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką nauczyciela do czasu 

przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby 

medyczne (gabinet pielęgniarki szkolnej). 

17. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium 

zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony 

indywidualnej. 

 

§ 7 

Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

 

1. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka (np. podwyższona/wysoka temperatura powyżej 

+37,5°, duszności, kaszel itp.) budzi wątpliwości : 

a) uniemożliwia się jego przyjęcie do szkoły, a następnie o decyzji odmownej 

pracownik informuje dyrektora szkoły i odnotowuje się ten fakt w rejestrze uwag – 

załącznik nr 3, 

b) podczas pobytu dziecka w szkole fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza 

nauczyciel dyrektorowi placówki, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia 

dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku opiekuna - po umieszczeniu 

dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani są 

niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie, a w razie konieczności służby ratownicze, 

powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący placówkę. 

2. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do placówki do czasu wyzdrowienia 

z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy: 

a) nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do placówki w momencie pierwszej kontroli 

podczas przejmowania opieki nad uczniem,  

b) doszło do umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb 

medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia, 

c) doszło do poinformowania placówki przez rodziców o nałożonej przez organy 

sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: 
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nadzorze epidemicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej 

w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną 

chorobę. 

3. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego ucznia z grupy zagrożenia epidemicznego : 

a) zawiesza funkcjonowania całej placówki, 

b) zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym, 

c) zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu placówkę, 

d) ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikację możliwego kręgu 

oddziaływania zakażeń, 

e) rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń placówki, zleca 

specjalistycznej firmie kompleksową dezynfekcję pomieszczeń placówki, 

f) poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu 

prowadzącego placówkę i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom szkoły. 

4. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemicznego u pracownika, 

zleceniobiorcy lub dostawcy usług : 

a) przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające identyfikując krąg 

możliwych zakażeń, 

b) informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne, organ prowadzący 

szkołę, 

c) informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców i dostawców usług  

o stwierdzonym zagrożeniu, zawiadamia o fakcie zgłoszenia sprawy do organów 

sanitarno-epidemiologicznym, 

d) zawiesza działalność całej placówki. 

5. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego 

najbliższej rodziny zostali: objęci nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, 

poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia, zawiesza w obowiązkach 

pracowników mających kontakt z dzieckiem i wprowadza inne zalecenia wydane przez 

organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

6. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób, w stosunku                 

do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną 

chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji 

obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym,                     

o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO. 
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Wykaz telefonów alarmowych                                     

i kontaktowych 

 

112 – telefon alarmowy 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja  

 23 654 33 82 – Urząd Miasta Mława  

23 654 35 73 – Stacja Sanitarno  

                         Epidemiologiczna w Mławie  

660 023 474 – kontakt z Dyrektorem   

                        placówki  

 


