
Załącznik  

do Zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa 

w trakcie epidemii Covid-19

z dnia 31.08.2021r.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii
COVID-19 obowiązujące od 1 września 2021 r.

w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi 

w Człuchowie

Procedura  została  opracowana  na  potrzeby  zachowania  podwyższonego  reżimu
sanitarnego  nałożonego  na  placówkę  przez  odpowiednie  organy  w  czasie  pandemii
COVID-19,  dotyczy  wszystkich  pracowników  szkoły  oraz  uczniów  i   rodziców  dzieci
uczęszczających do placówki.

Celem  opracowania  procedury  jest  zminimalizowania  zagrożeń  zakażenia  się
w placówce  wirusem  SARS  Cov-2  i  zachorowania  na  COVID-19  przez  pracowników
placówki, rodziców i uczniów.

Podstawą do opracowania procedury są:

1) Rozporządzenie  MEiN z 17 sierpnia 2021  r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2) Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  12  sierpnia  2020  zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach.

3) Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  12  sierpnia  2020  roku  w  sprawie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 

4) Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  20  marca  2020  w  sprawie
szczegółowych  rozwiązań  w  zakresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem Covid 19 

5) wizja lokalna, analiza ryzyka

6) potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.
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I. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:

1. Dyrektor  ustala  i  dostosowuje  procedury  obowiązujące  w placówce  do  wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.

2. Organizuje  zajęcia  zgodne  z  potrzebami  uczniów  i  rodziców:  dydaktyczne,
opiekuńczo-wychowawcze  dla  uczniów  klas  I-III,  rewalidacyjne,  konsultacje  dla
uczniów z klas IV-VIII oraz umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.

3. Zapewnia  odpowiednie  środki  ochrony  osobistej  dla  pracowników  oraz  środki
do dezynfekcji.

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji
od rodziców dotyczących liczby dzieci, których rodzice decydują się na uczestnictwo w
zajęciach opiekuńczo- wychowawczych lub  w konsultacjach  w czasie pandemii. Może
podjąć decyzję o     przejściu szkoły na pracę zdalną lub mieszaną w przypadku nałożenia  
obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt ze szkołą lub w przypadku
niemożliwości  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  kadry  lub    w  celu  zmniejszenia  
liczebności uczniów przebywających w budynku   – ze względu na podwyższone  
standardy bezpieczeństwa   za akceptacją Sanepidu  .  

5. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
uwzględniając  konieczny  okres  kwarantanny  dla  książek  i  innych  materiałów
przechowywanych w bibliotekach 

6. Zobowiązuje  nauczyciela  –  bibliotekarza  do  wyznaczenia  miejsca  składowania
oddawanych książek oznaczonych datą, w której zostały przyjęte.

7. Przekazuje  rodzicom  informację  o  czynnikach  ryzyka  COVID-19,  informuje
o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak
i dowiezieniem ich. 

8. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania
dziecka lub pracownika.

9. Odpowiada  za  kontakt  z  odpowiednimi  służbami  w  przypadku  wystąpienia
podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin,
dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola.

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI: 

1. Uaktualniają dane telekomunikacyjne z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

2. Informują  rodziców  o   zakazie  przynoszenia  przez  uczniów  z  domu  zabawek  oraz
wszelkich  dodatkowych  przedmiotów-  (dotyczy  zajęć  opiekuńczo – wychowawczych
jak i zajęć lekcyjnych).

3. Wyjaśniają  uczniom,  jakie  zasady  bezpieczeństwa  obecnie  obowiązują  w  szkole,
w grupie i dlaczego zostały wprowadzone.
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4. Przystosowują sale - przestrzeń dla uczniów, dostosowując je do reżimu sanitarnego,
aby zapewnić warunki  do skutecznej  dezynfekcji, w tym przede wszystkim: usuwają
z sali wszystkie zbędne  i trudne do dezynfekcji  przedmioty np. maskotki, dywany itp.

5. Po  każdej  godzinie  lekcyjnej  wietrzą  salę  w  której  mieli  zajęcia.  Czynność  tę
odnotowują w Rejestrze wietrzenia Sali (załącznik nr 3)

6. Organizują pokaz właściwego mycia rąk.

7. Pełnią dyżury w czasie przerw w środkach ochrony indywidualnej (maski).

8. Przypominają o niedotykaniu przez uczniów rękami części twarzy, częstym myciu
rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, itp.

9. Przypominają  o  podstawowych  zasadach  higieny  -  zasłanianie  w  odpowiedni
sposób twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. 

10. Wstrzymują się od organizowania spotkań międzygrupowych.

11. Stale obserwują stanu zdrowia dziecka.

12. Pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

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

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury
w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych. 

2. Pracownik szkoły używa środków ochrony osobistej  zgodnych z zaleceniami dyrektora
szkoły.

3. W  przypadku  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  SARS  CoV-2  lub  wystąpienia
objawów  choroby  COVID-19  (duszności,  kaszel,  gorączka)  u  siebie  lub  któregoś
z domowników,  pracownik pozostaje  w domu i  zawiadamia o tym fakcie  dyrektora
szkoły. 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu  z placówki  i  w trakcie  pracy pracownik
często  odkaża  ręce  płynem  do  dezynfekcji  rąk  wg  instrukcji  umieszczonej
w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją.

5. W  celu  zadbania  o  jak  najlepsze  warunki  i  higienę,  wietrzy  salę  co  najmniej  raz
na godzinę i wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
dezynfekowania  powierzchni  dotykowych:  klamek,  włączników  światła,  uchwytów,
poręczy  krzeseł  i powierzchnie  płaskich,  w  tym  blatów  stołów.  Środków
dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności uczniów.

6. Pracownicy  obsługi  prace  dezynfekcyjne  części  wspólnych  oraz  sal  lekcyjnych
odnotowują w rejestrach, które są załącznikami do dokumentu.
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7. Rekomenduje  się  aby  pracownicy  obsługi  i  administracji   w  częściach  wspólnych
obiektu nosili maseczki.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW: 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii.

2. Przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci.  Dbają
o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.

3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

4. Nie posyłają na zajęcia dziecka,  jeżeli  w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji. 

5. Przyprowadzają  do  szkoły  tylko  bezwzględnie  zdrowe  dziecko  –  bez  objawów
chorobowych. 

6. Rodzice  przed  wejściem  do  szkoły  w  oczekiwaniu  na  swoją  kolej  czekają  z
zachowaniem dystansu, nie gromadzą się. 

7. Po odbiór dziecka przychodzi tylko jeden rodzic.

8. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

9. Wyjaśniają  dziecku,  aby  nie  zabierało  do  placówki  zabawek  i  niepotrzebnych
przedmiotów.

10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą  z mydłem,  nie  podawaniu  ręki  na  przywitanie,  unikaniu  częstego  dotykania
oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania. 

11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby
do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka). 

12. Unikają  kontaktów  z  osobami  chorymi  lub  na  kwarantannie.  W miarę  możliwości
przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego
ryzyka. 

13. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny
lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.

14. Zobowiązują  się  do  przestrzegania   zaleceń  przekazywanych  przez  pracowników
szkoły,  rozumiejąc,  iż  wynikają  one  z  dbałości  o  zachowanie  jak  najwyższych
standardów  higienicznych  i  bezpieczeństwa  dla  wszystkich  dzieci  oraz  dla  osób
przebywających na jego szkoły.

 

V. OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
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1. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, koniecznych do zajęć. 

3. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. 

4. Bezwzględnie stosują  zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem , nie podają ręki
na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.

5. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracają  uwagę innym w tym zakresie.

6.  Unikają  większych  skupisk  uczniów,  zachowują  dystans  przebywając  na  korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

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

8.  Zapoznają  się  ze  szczegółowymi  zasadami  wypożyczania  książek.

9. Uczniowie wchodzący do sal komputerowych obowiązkowo dezynfekują ręce.

VI. POBYT W SZKOLE – ZASADY OGÓLNE

1. Wejście i opuszczanie budynku  szkoły zgodnie z poniższym wykazem: 
- klasy 0 - IV  oraz opiekunowie odprowadzający uczniów - wejście główne od
strony boiska

              - klasy V, VI, VII- wejście główne
              - klasy VIII- wejście boczne F do bloku niebieskiego od strony boiska 

2. W  szczególnych  przypadkach  rodzice  uczniów  klas  0  –  I  mogą  odprowadzić
uczniów  do  szatni  a  następnie  do  sali,  w  której  uczniowie  mają  zajęcia  lub  do
świetlicy  szkolnej,  po  czym  niezwłocznie  opuszczają  budynek  szkoły.  Dziecko
odprowadza tylko jeden rodzic.

3. Osoby, które nie są uczniami lub pracownikami szkoły mają obowiązek zasłaniania
ust i nosa za pomocą maseczki .

4. Po  wejściu  należy  zdezynfekować  ręce,   zgodnie  z  umieszczoną  instrukcją  oraz
zmierzyć  temperaturę  wysuwając  dłoń  w  kierunku  automatu  mierzącego
temperaturę. 

5. W  miejscach  wspólnych  w  szkole,  jeżeli  nie  można  zachować  odpowiedniego
dystansu, pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos.

6. Uczniowie  przychodzą  do  szkoły  na  wyznaczoną  godzinę  rozpoczęcia  zajęć.
Uczniowie,  którzy  przyjdą  wcześniej  a  nie  są  zapisani  do  świetlicy  oczekują  na
zajęcia przed szkołą. W miejscach wspólnych /korytarze, szatnie, toalety/ uczniowie
zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki.

7. Przy przyjęciu dziecka na zajęcia, wyznaczony przez Dyrektora pracownik, któremu
Rodzic  oddaje  pod  opiekę  dziecko,  może  dokonać  pomiaru  temperatury  ciała
dziecka. Przy stanie podwyższonej temperatury ciała (po dwukrotnym pomiarze),
wynoszącej powyżej 37oC, dziecko nie zostaje przyjęte na zajęcia. Odmowa przyjęcia
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dziecka może również mieć miejsce w sytuacji  stwierdzenia przez wyznaczonego
przez  Dyrektora  pracownika,  innych  widocznych  objawów  złego  stanu  zdrowia
dziecka (kaszel, katar). Podjęta w danej sytuacji decyzja jest ostateczna.

8. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia zbędnych  przedmiotów – w tym zabawek.

9. Uczniowie mogą w czasie lekcji lub przerwy korzystać z toalety jednak pojedynczo.
W toalecie nie powinny znajdować się więcej niż trzy osoby.

10. Sale,  łazienki,  powierzchnie  płaskie  i  pomoce  dydaktyczne,  meble  będą
dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.

VII. PROCEDURY NA WYPADEK WYSTĄPIENIA OBJAWÓW INFEKCJI

1. Dziecko,  u  którego w trakcie  pobytu w szkole  stwierdzono  objawy infekcji,  w  tym
wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji  jak: złe
samopoczucie,  zmęczenie,  brak  apetytu,  wysypka,  przekrwione  oczy,  katar,  ból
brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu, biegunka,  kaszel, itp.), zostaje
niezwłocznie  odizolowane  w przygotowanym  do  tego  celu  pomieszczeniu,  tzw.
izolatorium.

2. Opiekę nad dzieckiem w izolatorium sprawuje pielęgniarka szkolna lub inny wskazany
przez dyrektora szkoły pracownik.

3. Gdy  u  dziecka   stwierdzi  się  podwyższoną  temperaturę,  rodzic  zobowiązany  jest
do kontaktu  z lekarzem.  Dziecko  może  wrócić  na  zajęcia  w szkole  pod  warunkiem
pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

4. Nauczyciel   zawiadamia  dyrektora  i  rodziców  o  zaistniałej  sytuacji.  Rodzic  ma
obowiązek  odebrać  dziecko  w  trybie  natychmiastowym  po  zgłoszeniu  przez
nauczyciela.

5. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel,
gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. 

6. Pracownik,  u  którego  objawy  infekcji  pojawiły  się  w  domu  zgłasza  ten  fakt
niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

VIII.  ŻYWIENIE  DZIECI   REALIZOWANE  W  STOŁÓWCE  SZKOLNEJ,
KORZYSTANIE ZE SKLEPIKU SZKOLNEGO

1. Wprowadza  się  nakaz  dezynfekowania  blatów  stolików  i  poręczy  krzesełek
każdorazowo po posiłku .

2. Za stan sanitarny stołówki odpowiada ajent.

3. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. 

4. Przed wejściem do stołówki należy zdezynfekować ręce.
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VIII. ZASADY DZIAŁANIA ŚWIETLICY W CZASIE PANDEMII

1. W okresie pandemii w szkole organizowane są zajęcia  świetlicowe dla dzieci
rodziców pracujących.

2. Znając  zagrożenia,  jakie  niesie  za  sobą  koronawirus,  rodzice  przyprowadzają
dziecko do świetlicy na własną odpowiedzialność.

3. Rodzice/opiekunowie  i  uczniowie  zostają  zapoznani  z  procedurami dotyczącymi
bezpieczeństwa w czasie epidemii obowiązującymi w szkole i w świetlicy.

4. Do świetlicy dziecko przyprowadza i  odbiera jeden rodzic/opiekun bez objawów
chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych,  zachowując  dystans
społeczny i wszelkie środki ostrożności (osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk).

5.  W  przypadku  symptomu  choroby  u  dziecka,  dziecko  zostaje  odizolowane  od
pozostałych dzieci, w wydzielonym miejscu, a rodzice/opiekunowie zobowiązani są
do niezwłocznego odbioru dziecka.

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się  w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych lub w miarę możliwości na świeżym powietrzu.  

7. Ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej obowiązuje:

 zmiana obuwia,

 pozostawienie plecaka szkolnego w wyznaczonym miejscu,

 dezynfekcja rąk po każdorazowym wejściu do sali,

 podczas zgłaszania obecności zachowanie dystansu społecznego,

 zajęcie miejsca wyznaczonego przez nauczyciela.

8. Uczeń uczęszczający do świetlicy musi posiadać własne przybory zamknięte w teczce
typu  walizka,  wyposażoną  w  kredki  „Bambino”,  2  bloki  rysunkowe,  plastelinę,
wycinanki,  klej,  nożyczki,  przybory  do  pisania.  Uczeń  korzystający  z  własnych
przyborów nie może wymieniać się nimi z innymi osobami.

9. Przyniesione przez ucznia pomoce/przybory przechowywane są w przeznaczonych
do tego celu indywidualnych szafkach uczniowskich

10. Uczniowie mogą spożywać  śniadanie w świetlicy  z  zachowaniem bezpiecznego
i higienicznego  postępowania  podczas  spożywania  posiłków  przy  stolikach
w wyznaczonych miejscach.

X. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

1. W pomieszczeniu biblioteki może jednocześnie przebywać tylko 2 czytelników.

2. Dostęp do zbiorów ma tylko bibliotekarz.  Nie  ma wolnego dostępu do regałów
z książkami.

3. Podczas przebywania w bibliotece należy zachować bezpieczny odstęp - minimum
2 metry od innych osób.
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4. Zalecaną  formą  wypożyczania  jest  wcześniejsze  zamówienie  określonej  książki
u bibliotekarza  przez  e-dziennik.   Zamówiona  pozycja  zostanie  przygotowana
i będzie do odbioru w bibliotece następnego dnia – nie wcześniej jak po upływie
24 godzin.

5. Zwracaną  książkę  należy  odłożyć  we  wskazane  przez  bibliotekarza  miejsce.
Do środka  obok  numeru  książki  na  odwrocie  karty  tytułowej  należy  włożyć
karteczkę a na niej zapisać wyraźnie imię i nazwisko czytelnika oraz klasę.

6. Książka przed odpisaniem będzie objęta 48 godzinną kwarantanną.

XI.  ORGANIZACJA  PRZERW  ORAZ  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI  NA

PRZERWACH

1. Nauczyciel  w  klasach  I   organizuje  przerwy  dla  swoich  uczniów  zgadnie

z potrzebami uczniów i sprawuje nad nimi opiekę w czasie przerw.

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów

w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie

szkoły .

3. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

4. Zadaniem  nauczyciela  dyżurującego  jest  dbanie  o  to,  aby  uczniowie  przebywali

w czasie  przerw wyłącznie  w swoim gronie,  aby w miarę  możliwości  ograniczyć

ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.

5. W  razie  konieczności  przejścia  do  innej  sali  uczniowie  są  obowiązani  do

zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.

6. W czasie przerw, w miejscach wspólnych/na korytarzach/  uczniowie zobowiązani

są do noszenia maseczek.

XII. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI W SZKOLE

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,
z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku
szkoły.  Zobowiązuje  się personel sprzątający  do regularnego sprawdzania
stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z
płynem  do  dezynfekcji  znajdują  się  również  w  pomieszczeniach
sanitarnohigienicznych oraz w każdej sali  salą lekcyjnej. 

2. Zobowiązuje  się  personel  sprzątający  do  regularnego  dokonywania  prac
porządkowych  w  salach  lekcyjnych/gimnastycznych/biurach  i  na
korytarzach, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także
dezynfekowania co najmniej raz dziennie powierzchni dotykowych: poręczy,
klamek, włączników światła, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w
karcie  prac  porządkowych  (załącznik  nr  1).  Karty  prac  porządkowych
znajdują się w każdym sprzątanym pomieszczeniu.

3. Dyrektor/wyznaczony  pracownik  dokonuje  kontroli  prac  porządkowych,  
o których mowa w pkt. 4. Przeprowadzenie kontroli potwierdza podpisem 
w karcie prac porządkowych (załącznik nr 1).
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4. 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.

5. W pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych  dezynfekcję  przeprowadza  się
zgodnie z obszarami dezynfekcji w toaletach (umywalki, muszle toaletowe,
deski  sedesowe,  podłogi).  Wykonanie  prac  potwierdza  się  w  Rejestrze
dezynfekcji  toalety (załącznik nr 2).  Dodatkowo w każdym pomieszczeniu
sanitarnohigienicznym  wywieszone  muszą  być  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.

6. Przedmioty i  sprzęty znajdujące  się w sali,  których nie można skutecznie
umyć,  uprać  lub  dezynfekować,  należy  usunąć  lub  uniemożliwić  do  nich
dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2.  Wszelkich  zmian w procedurach  może dokonać  dyrektor  placówki  przez  uchylenie,
zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci.

4.  Procedury obowiązują do odwołania. 
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Załącznik nr 1 

do załącznika do Zarządzenia nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa 

w trakcie epidemii Covid-19

z dnia 15.08.2021r.

Karta  prac porządkowych w sali nr …………………….

Wykonane prace:

1. Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników, uchwytów;
2. Mycie i dezynfekcja blatów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, parapetów;
3. Wietrzenie po czynnościach dezynfekcyjnych;
4. Wymiana worków w koszu na śmieci;
5. Dezynfekcja  sprzętu  (komputery,  drukarki,  monitory,  myszki,  telefony,

kserokopiarki itp.)

Data Godzina
Podpis

wykonującego
Data i podpis

kontrolującego
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Załącznik nr 2

do załącznika do Zarządzenia nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa 

w trakcie epidemii Covid-19

z dnia 25.08.2021r.

Rejestr dezynfekcji toalety

Data Godzina
Czytelny podpis
wykonującego

Czytelny podpis
kontrolującego

Załącznik nr 3

do załącznika do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa 

11



w trakcie epidemii Covid-19

z dnia 25.08.2021r.

Rejestr wietrzenia sali ....................

Data Godzina Uwagi
Czytelny podpis

wykonującego

Załącznik nr 4

do załącznika do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa 

w trakcie epidemii Covid-19

z dnia 25.08.2021r.
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Rejestr dezynfekcji klamek i poręczy w ciągach komunikacyjnych w ciągu

trwania zajęć z podziałem na bloki

Data Godzina Uwagi
Czytelny podpis

wykonującego
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