
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19 

w Szkole Podstawowej nr 231  

im. gen. Mariusza Zaruskiego  

w Warszawie 



1. WSTĘP 

 

1.1 Cel dokumentu 

 

Celem wdrożenia niniejszej polityki jest zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych 

warunków dzieciom i pracownikom sprawującym nad nimi opiekę oraz zminimalizowanie 

ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

 

1.2 Podstawa prawna 

 

a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach; 

d. 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. 

e. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych–z dnia 15 maja 2020 r. 

 

2. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Każdy pracownik ma obowiązek dbać o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy.  

2. Pracownicy mają obowiązek poddać się codziennemu pomiarowi temperatury ciała, 

który odbywa się w wejściu na teren szkoły. W przypadku stwierdzenia temperatury 

ciała powyżej 37°C, pracownik nie będzie dopuszczony do świadczenia pracy w 

placówce. Wyniki pomiaru nie są utrwalane przez szkołę. Pomiar temperatury ciała 

dotyczy każdej osoby odwiedzającej placówkę i wykonywany jest  przez upoważnionego 

pracownika. 

3. Pracownicy, u których występują objawy/okoliczności mogące świadczyć  

o potencjalnej możliwości zakażania wirusem COVID-19, powinni w dniu 

wystąpienia objawów/okoliczności poinformować telefonicznie o ich wystąpieniu 

dyrektora placówki. 

4. O zakażeniu wirusem COVID-19 mogą świadczyć najczęściej takie objawy jak: 

gorączka, suchy kaszel, duszność. 

5. Okolicznościami mogącymi świadczyć o zakażeniu wirusem COVID - 19 są: 

a. podróż lub pobyt za granicą; 

b. kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19; 

c. przebywanie jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono 

pacjentów zakażonych wirusem COVID-19. 

6. W przypadku kwarantanny osoby zamieszkującej w domu pracownika, pracownik 

przez okres kwarantanny tej osoby również zostaje objęty kwarantanną. 

7. Każdy pracownik ma zapewniony dostęp do indywidualnych środków ochrony 

osobistej. Pracownicy są zobowiązani do zachowania szczególnych środków 

ostrożności. 



8. Pracownicy mają obowiązek częstego mycia i dezynfekcji rąk zgodnie  

z instrukcjami wywieszonymi w placówce.  

9. Pracownicy na terenie placówki nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust,  

z wyjątkiem osób przygotowujących oraz podających dzieciom posiłki. Jednak  

z uwagi na zabezpieczenie ustala się, że nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem/ 

uczniami będą używać indywidualnych zabezpieczeń w postaci przyłbic.  

W przypadku bliskiej interakcji z dzieckiem opiekun grupy ma obowiązek zakrycia 

nosa i ust oraz założenia jednorazowych rękawiczek. 

10. Pracownicy zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m. 

11. Pracę na terenie szkoły i wykonywanie obowiązków przez osoby powyżej 60 roku 

życia ogranicza się do niezbędnych prac, które nie dotyczą kontaktu z uczniami  

i ograniczają kontakt z innymi pracownikami. 

12. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie ma prawa kontaktować się z uczniami  

i nauczycielami. 

13. Nauczyciel dba o przebywanie dzieci w wyznaczonych i stałych salach. 

14. Każda grupa w zależności od wielkości sali może liczyć od 8 do 11 uczniów,  

w zależności od powierzchni sali, gdyż zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN 

minimalna przestrzeń dla uczniów na zajęcia w sali nie może być mniejsza niż 4 m² 

na jedną osobę (uczniów i nauczycieli). 

15. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 

1,5 metr (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

16. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, zgodnie z podanym 

harmonogramem zajęć, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Poszczególne grupy 

uczniów mają ustalone przerwy w różnym czasie, tak aby ograniczyć do minimum 

kontakt poszczególnych grup. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

17. W ramach prowadzonych zajęć zabronione są wyjścia poza teren szkoły. 

18. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, sali baletowej, boisk szkolnych  

i placu zabaw.  

19. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, a w baletowej – jedna 

grupa. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 

umyte lub zdezynfekowane.  

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

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

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

22. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

23. Nauczyciele, szczególnie na pierwszych zajęciach mają obowiązek poprowadzenia 

dla uczniów zajęcia, na temat sposobów zwalczania i przeciwdziałania COVID-19, 

które powinny być  dostosowane do ich wieku. 

24. Każdy pracownik otrzymał numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Ponadto wykaz 



niezbędnych numerów telefonów został wywieszony na tablicach przy wejściu do 

szkoły. 

25. Nauczyciele mają obowiązek zadbać o aktualizację danych kontaktowych  

do rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

26. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji z dyrektorem placówki, 

nauczyciel ma prawo żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zaświadczenia 

lekarskiego potwierdzającego, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczęszczanie do 

placówki. 

27. W szkole przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,  

z szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sali zajęć, pomieszczeń  

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, sprzętu sportowego i komputerowego, 

klawiatur, włączników. 

28. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta  

i nos.  

29. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

30. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA STWIERDZENIA 

ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID - 19 

 

 

1. W przypadku stwierdzenia u ucznia temperatury ciała powyżej 37 °C pracownik 

dokonujący pomiarów temperatury odmawia wpuszczenia dziecka na teren placówki.  

2. Jeżeli u osoby odwiedzającej placówkę stwierdzono temperaturę powyżej 37 °C, 

pracownik nie ma prawa wpuścić tej osoby na teren placówki. W przypadku 

temperatury ciała powyżej 37 °C u rodzica/opiekuna prawnego dziecka, uczeń ten nie 

może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkołę.  

3. W sytuacji, gdy osoba przybywa do szkoły w celu odbioru ucznia, a zostanie u niego 

stwierdzona temperatura ciała powyżej 37 °C, pracownik nie ma prawa wpuścić tej 

osoby na teren placówki, jednakże ma obowiązek umożliwić odbiór dziecka tej 

osobie.  

4. Wyniki pomiarów temperatury ciała nie są zapisywane, chyba że rodzice/ 

opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę. 

5. W przypadku stwierdzania u osoby odwiedzającej placówkę, w tym dziecka 

temperatury ciała poniżej 37 °C, ale  występowania objawów chorobowych takich jak 

suchy kaszel, duszności, pracownik upoważniony do mierzenia temperatury nie 

wpuszcza tych osób na teren placówki i rekomenduje konsultację lekarską stanu 

zdrowia.   

6. W sytuacji  stwierdzenia u pracownika temperatury ciała powyżej 37 °C lub innych 

objawów chorobowych tj. suchy kaszel, duszności (pomimo temperatury poniżej 



37°C) zostaje on skierowany do pomieszczenia zapewniającego izolację. Decyzja w 

zakresie dalszego postępowania należy do dyrektora. 

7. W przypadku otrzymania od pracownika informacji o objawach lub 

okolicznościach mogących świadczyć o potencjalnym zakażaniu wirusem COVID-19 

dyrektor podejmuje decyzję w zakresie dalszego postępowania. 

8. Jeżeli w trakcie zajęć w szkole u ucznia wystąpią objawy chorobowe tj. suchy kaszel, 

duszności zostaje on skierowany wraz z pracownikiem do pomieszczenia 

zapewniającego izolację. Nauczyciel musi zachować wymagany dystans społeczny 

wynoszący minimum 1,5 m. Niezwłocznie kontaktuje się on z rodzicem/opiekunem 

prawnym ucznia i wzywa go do odbioru dziecka. Szkoła bezwzględnie dba  

o zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego dziecka. Decyzja w zakresie 

dalszego postępowania należy do dyrektora. 

 

4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SWIERDZENIA ZAKAŻENIA 

WIRUSEM COVID - 19 

 

1. W przypadku otrzymania informacji, że na terenie placówki przebywała osoba, u 

której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19, dyrektor identyfikuje 

pracowników oraz uczniów, którzy mogły mieć kontakt z daną osobą. Uzyskane 

informacje o osobie zakażonej wirusem COVID – 19 nie powinny być ujawnione.   

2. Dyrektor lub wyznaczeni przez dyrektora pracownicy informują rodziców lub 

opiekunów prawnych, że na terenie szkoły przebywała osoba, u której stwierdzono 

zakażenie wirusem COVID-19.  Podczas rozmowy należy zwrócić uwagę na 

konieczność obserwowania stanu zdrowia i regularnego mierzenia temperatury z 

zastrzeżeniem, że osoby, które nie mają objawów  chorobowych nie powinny 

zgłaszać się do lekarza, gdyż w ten sposób jedynie zwiększą u siebie ryzyko 

zakażenia wirusem COVID-19.  

3. W przypadku przebywania na terenie szkoły osoby, u której stwierdzono zakażenie 

wirusem COVID-19, dyrektor podejmuje decyzję w zakresie dodatkowej dezynfekcji 

placówki. 

4. Dodatkowe decyzje m.in. w zakresie zamknięcia placówki będą konsultowane  

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a także kuratorem oświaty oraz 

organem prowadzącym.  

5. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części  

II ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 

Warszawa 

 

telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem 

oraz  

505-342-009;  698-107-933;    884-697-317;      699-834-426;  501-127-338;   

606-165-090;   604-135-225 

 



Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego: 502 171 171 

lub 

w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112, 

lub  

zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu 

Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w 

Warszawie tel. 22 508 20 20 

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61 

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA –  

800 190 590 

 

 

 


