
 
Załącznik do Zarządzenia  nr 7/20222 z dnia 2 kwietnia  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 59 
 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego  w Poznaniu  

 
 
 
Procedury bezpieczeństwa  uczniów i pracowników szkoły oraz wytyczne do organizacji 

pracy placówki  w związku z epidemią covid-19 obowiązujące od 1  kwietnia 2022r. 
 

1. Do placówki szkoły/oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe 
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej 
kolejności myły ręce wodą z mydłem / dezynfekowały ręce z użyciem wystawionych 
płynów dezynfekujących 

3. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej. 

4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności 
zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

5. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku placówki 
lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

6. Na terenie Szkoły Podstawowej ogranicza się przebywanie osób trzecich 
7. Osoby wchodzące na teren szkoły są one zobowiązane do przestrzegania ogólnie 

przyjętych zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się 
higienę rąk. 

8. Uczniowie klas młodszych (klas I-III) odbierani są przez rodziców przy wejściu głównym 
szkoły. 

9. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawki/ inne przedmioty i 
przybory, powinni zadbać o ich regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję. 

 
 
 

Organizacja pracy szkoły 
 

1. Zaleca się  częste wietrzenie sali, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy 
dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć. 

2. W szkole na podstawie uzyskanych zgód rodziców dokonuje się pomiaru temperatury za 
pomocą termometru dotykowego u uczniów z objawami chorobowymi. 

3. Rodzice lub upoważnione do tego osoby są zobowiązani do odbioru dziecka chorego 
(temperatura powyżej 37 stopni/ objawy chorobowe kaszel/ katar/ 

4. Dziecko z objawami chorobowymi  w miarę możliwości jest odizolowywane od  uczniów 
zdrowych (w gabinecie pielęgniarki)należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 
w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

5. Zaleca się dla nauczycieli i personelu szkoły w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania 
przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do 
placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust. 

6. W szkole nie obowiązują maseczki w czasie lekcji oraz  przerw oraz dla pracowników  
szkoły, decyzję o zakrywaniu ust podejmowane są indywidualnie przez ucznia i pracownika.  

7. Zaleca się  w  pomieszczeniach administracyjnych szkoły gromadzenia osób trzecich 
(sekretariat/biblioteka) 



8.  Zmianie ulegają zasady wypożyczania i oddawania książek do biblioteki szkolnej znosi się 
wytyczne dotyczące kwarantanny książek . 

 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 
1. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje (tam, 
gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych). 

2. W placówce przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń szkolnych przed 
rozpoczęciem zajęć przez uczniów w danej sali lekcyjnej. 

3. Szkoła na życzenie pracownika udostępnia indywidualne środkami ochrony osobistej do 
ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania 
zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji). 

 
Gastronomia: 

1. Przy organizacji żywienia  na terenie szkoły / catering/ zapewniane są higieniczne  warunki 
wymagane przepisami prawa przez firmę zewnętrzną. 

2. Korzystanie z posiłków  odbywa się tylko  w stołówce szkolnej 
 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka: 
 

1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną 

2. Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub 
sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 
zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka 
konieczność wzywa pomoc medyczną. 

4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 
niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku 
postępowania. 

5. Wyznacza się pomieszczenie/ gabinet pielęgniarki , w którym będzie można czasowo 
odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 

6. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka w  przypadku wystąpienia 
objawów  chorobowych,  w przypadku upoważnienia dziecka do odbioru przez osoby 
trzecie przesyłają do wychowawcy/ sekretariatu szkoły informacje przez dziennik Librus z 
danymi osoby upoważnionej do odbioru. 
 
 
 
 
 
Poznań, 02.04.2022 

 


