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Załącznik do Zarządzenia nr 40/2020 
Dyrektora Zespołu Placówek  
Oświatowych nr 3 w Mławie 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS DZIAŁALNOŚCI  SZKOŁY  

PODSTAWOWEJ  NR  7  W  MŁAWIE  FUNKCJONUJĄCEJ  W CZASIE STANU 

EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19 

 

 

Wstęp 

 

   Instrukcję bezpieczeństwa wprowadza się mając na uwadze konieczność zapewnienia 

bezpiecznego pobytu uczniów w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego, 

związanego z wirusem Covid-19. 

 

Organizacja zajęć w szkole  

 

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

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

warunkach domowych lub w izolacji. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Przed wejściem ucznia do szkoły, jeżeli dostrzeżono niepokojące objawy chorobowe 

należy dokonać pomiaru temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.   

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

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 

szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

5. Do dezynfekcji rąk są zobowiązane tylko osoby dorosłe.  

6. Uczniowie nie są zobowiązani do dezynfekcji rąk.   

7. Po przyjściu do szkoły uczniowie są zobowiązani do natychmiastowego umycia rąk oraz 

do ich częstego mycia w czasie pobytu w szkole (zwłaszcza po skorzystaniu z toalety).  

8. Opiekunowie doprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych. 

9. Jeżeli zachodzi konieczność wejścia opiekunów do przestrzeni wspólnej szkoły 

zobowiązani są oni do zachowania zasad : 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły minimum 1m. 

10. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły zobowiązani się mieć zakryte usta i nos 

maseczką lub przyłbicą. 

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

maseczką.  

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

(korytarz, łazienka, biblioteka itp.). 
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13. W czasie zajęć informatycznych uczniowie zobowiązani są do posiadania rękawiczek 

jednorazowych. W przypadku braku rękawiczek uczeń jest zobowiązany do umycia rąk.  

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

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

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

15. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach (główny korytarz na 

parterze prowadzący do sekretariatu).  

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

obszarem tylko za zgodą dyrektora lub wicedyrektora przy zachowaniu wszelkich środków 

higieny (nakrycie ust i nosa). 

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

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

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

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą. 

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

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

dostępu dla innego ucznia. Obowiązuje zakaz przynoszenia środków spożywczych, 

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

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

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

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

dydaktycznych.  

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

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

podlegają kwarantannie. 

24. W gabinecie pielęgniarki szkolnej może przebywać tylko 1 uczeń. 

 

Szczegółowe zasady pobytu uczniów klas I – III 

 

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

wchodzić do budynku  szkoły z wyjątkiem: 

• rodzice uczniów klas I mogą do 30 września 2020 r. schodzić z dziećmi do szatni 

(mając zakryte usta i nos oraz zdezynfekowane ręce) oraz doprowadzać dzieci do 

drzwi oddzielających przestrzeń szkolną przeznaczoną dla uczniów klas I – III od 

pozostałej części szkoły, 

• rodzice uczniów klas II mogą do 4 września 2020 r. schodzić z dziećmi do szatni 

(mając zakryte usta i nos oraz zdezynfekowane ręce) oraz doprowadzać dzieci do 

drzwi oddzielających przestrzeń szkolną przeznaczoną dla uczniów klas I – III od 

pozostałej części szkoły. 

2. Nauczyciel dyżurujący odbiera dziecko od opiekuna, nadzoruje dezynfekcję i kieruje do 

szatni. 

3. Po przebraniu w szatni dziecko jest odprowadzane przez opiekuna do wyznaczonej sali. 

4. Uczniowie przebywają jedynie w przestrzeni dla nich wyznaczonej. 

5. Każdy zespół klasowy przebywa w swojej sali pod opieką nauczyciela. Na korytarz 

uczniowie mogą wyjść tylko w czasie wskazanym przez nauczyciela i pod jego opieką.  
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6. Przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 

45 min. 

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

świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

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

wychowawcy, który  odprowadza dzieci do sali 106. Po skończonych zajęciach nauczyciel 

edukacji informatycznej odprowadza dzieci do ich pracowni lub sprowadza do szatni                        

i przekazuje opiekunom oczekującym przed szkołą. Klawiatury na każdej lekcji owijane 

są świeżą folią spożywczą. Myszy komputerowe są dezynfekowane po każdych zajęciach. 

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

umówić się wcześniej z wychowawcą telefonicznie lub poprzez środki komunikacji 

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

i czasie wyznaczonym przez wychowawcę.   

 

Organizacja zajęć świetlicowych  

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w 3 salach świetlicowych. 

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

niż co godzinę. 

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

dydaktycznych, których nie można zdezynfekować. 

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

5. Nie należy organizować zabaw grupowych np. ruchowych.  

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

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

8. Spożywanie posiłków przez uczniów korzystających z wyżywienia będzie się odbywać                   

w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

9. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie 

dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. 

10. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez 

pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.  

11. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania 

posiłków. 

12. Porządku w stołówce pilnuje opiekun pełniący dyżur. 

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

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

na teren szkoły.  

 

Szczegółowe zasady pobytu uczniów klas IV – VIII w szkole 

 

1. Uczeń nie może przebywać na terenie szkoły wcześniej niż 15 minut przed pierwszą 

godziną lekcyjną. 

2. Uczniowie klas I, II i III wchodzą do  budynku szkolnego wejściem głównym, uczniowie 

klas IV – wejściem bocznym przy sali 008, uczniowie klas V, VI, VII, VIII – wejściem 

bocznym od strony placu zabaw (wejście przy sklepiku szkolnym). 
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3. Przed wejściem do budynku uczniowie zakładają przyłbicę lub maseczkę zakrywając nos 

i usta.  

4. Na zajęciach lekcyjnych uczeń nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, chyba, że sam 

podejmie taka decyzję. 

5. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się do szatni, zmieniają obuwie i  niezwłocznie 

przechodzą do pracowni, w której będą mieli lekcje.  

6. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie przebywają w jednej pracowni za wyjątkiem lekcji 

informatyki, wychowania fizycznego i zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Na wymienione zajęcia uczniowie przechodzą samodzielnie (bez opieki nauczyciela). 

7. Przed wejściem do pracowni informatycznej uczeń zakłada przyniesione z domu 

rękawiczki jednorazowe, a po skończonej lekcji zdejmuje je i wyrzuca do przeznaczonego 

do tego celu pojemnika. W przypadku braku rękawiczek uczeń zobowiązany jest, zaraz po 

wejściu do pracowni, zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym znajdującym się 

w sali. 

8. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają przy swojej pracowni, pod opieką 

nauczyciela, z którym mieli poprzedzającą przerwę lekcję. Zmiana uczących w klasie 

nauczycieli następuje po dzwonku na kolejną lekcję. 

9. Podczas przerw międzylekcyjnych pracownia jest wietrzona, a po zakończeniu zajęć przez 

uczniów z I zmiany, pracownia jest dezynfekowana i wietrzona. 

10. Po zakończeniu zajęć uczniowie schodzą do szatni, zmieniają buty, ubierają okrycia 

wierzchnie i niezwłocznie opuszczają teren obiektu szkolnego. 

11. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej jedzą obiady : 

• w przypadku nauki na I zmianę – po lekcjach (uczniowie najpierw idą do szatni, 

udają się do stołówki, wychodzą ze stołówki drzwiami prowadzącymi 

bezpośrednio na zewnątrz),  

• w przypadku nauki na II zmianę – przed lekcjami (uczniowie najpierw wchodzą na 

stołówkę tylnymi drzwiami, po zjedzeniu obiadu udają się do szatni) . 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni 

 

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

Epidemiologicznej w Mławie. 

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

rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do budynku.  

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

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

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

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

i po skorzystaniu z toalety. 

5. Należy prowadzić codzienny monitoring prac porządkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, sal, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych oraz urządzeń na placu zabaw i sprzętu sportowego                                          

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

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

zajęciach.  

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

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

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

prawidłowego mycia lub dezynfekcji rąk. 

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

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.   

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

11. Nauczyciele klas I – III organizują dla swoich uczniów przerwy nie rzadziej niż co                          

45 minut. 

12.  Jeżeli na terenie szkoły uczniowie używają maseczek lub rękawic jednorazowych, należy 

zapewnić pojemniki do ich wyrzucania.  

 

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia 

 

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

wskazujących na chorobę zakaźną. 

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

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

należy odnotować w rejestrze zdarzeń – załącznik nr 2.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły objawów sugerujących zakażanie                   

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

dzieci do placówki oraz powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.  

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

należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.  

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

odizolować pracownika lub dziecko ze zdiagnozowanymi objawami choroby.  

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

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

budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Za sporządzenie listy 

odpowiedzialny jest przewodniczący zespoły ds. bezpieczeństwa oraz członkowie zespołu 

– załącznik nr 3. 

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

sporządzić listę osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Za sporządzenie listy 

odpowiedzialny jest przewodniczący zespoły ds. bezpieczeństwa oraz członkowie zespołu 

– załącznik nr 3. 

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

Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Mławie i przekazuje listę osób, które z zakażoną osobą miały kontakt. 
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Wykaz telefonów alarmowych                                     

i kontaktowych 

 

 

112 – telefon alarmowy 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja  

 23 654 33 82 – Urząd Miasta Mława  

23 654 35 73 – Stacja Sanitarno  

                         Epidemiologiczna w Mławie  

660 023 474 – kontakt z Dyrektorem   

                        placówki  

 

 
 


