
PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO W SP NR 363 IM. WITOLDA 

DOROSZEWSKIEGO  W WARSZAWIE 

1. Pierwszeństwo w dostępie do opieki powinny uzyskać dzieci pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

2. Każda grupa znajduje się w wyznaczonej i stałej sali z tym samym opiekunem.  

3. Opiekunowie i rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

5. Rodzice/opiekunowie obligatoryjnie dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji znajdującym 

się w przedsionku szkoły. Obligatoryjny nakaz  zakrywania nosa i ust maseczką ochronną.  

6. Rodzice przebywają tylko w przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady: 1 rodzic  

z dzieckiem na 2 m. Nie wchodzą i nie przemieszczają się po terenie szkoły.  

7. W wejściu do szkoły w obecności rodzica pielęgniarka szkolna w godzinach 7.30 – 8.00 

mierzy dziecku temperaturę ciała. Następnie monitoruje dwukrotnie w ciągu dnia jej 

wysokość podczas sprawowania opieki na terenie szkoły.   

8.  Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy, w razie występowania objawów 

chorobowych u dzieci podczas sprawowanej opieki, a po skończonej pracy pielęgniarki 

szkolnej, pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel klasy i prowadzi właściwe procedury. 

 9. Jeżeli wydarzy się sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu dziecka na teranie szkoły 

nauczyciel/opiekun podejmuje środki zaradcze i reaguje adekwatnie do sytuacji.  

10.  Do szkoły może uczęszczać tylko zdrowe dziecko bez objawów chorobowych. 

Dodatkowo nie wolno przyprowadzać dzieci, które mieszkają w jednym domu z osobami 

przebywającymi w kwarantannie lub izolacji. Rodzic wypełnia ankietę epidemiczną, 

udzielając rzetelnej informacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka.  

11.  Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.  

12.  Ajent wydaje obiad w szkolnej stołówce. Zapisy, rezerwacje, opłaty, odbywają się 

poprzez system funkcjonujący od 1 września 2020 r. Uczniowie mogą mieć podpisane 

imieniem i nazwiskiem  pojemniki z drugim śniadaniem lub przekąskami. Dzieci nie dzielą się 

swoim posiłkiem przyniesionym z domu. 

13.  Dzieci przynoszą ze sobą podpisane butelki bądź bidony z wodą, dzieci nie dzielą się 

wodą, bidony stoją w wyznaczonym miejscu z zachowaniem środków dodatkowej higieny.  



14. Uczniowie przynoszą do szkoły podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i piórniki, trzymają je na 

swojej ławce lub w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. 

15.  Jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.  

16.  W grupie może  przebywać  10 dzieci.  

17.  Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż  4 m2 na 1 dziecko i jednego opiekuna.  

18.  Dzieci podczas sprawowania opieki wychodzą na plac zabaw. Wejście stanowi brama 

prowadząca na boisko piłki nożnej. Wyjście stanowi brama prowadząca na plac zabaw. 

Rodzice odbierają dzieci podchodząc do bramy wyjściowej, nie wchodzą na teren boiska ani 

placu zabaw. 

 19.  W  sali nie może być przedmiotów i sprzętów, których nie da się skutecznie 

dezynfekować, np. pluszowe zabawki.   

20.  Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki  niepotrzebnych  przedmiotów  

i zabawek.  

21.  Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, 

systematycznie się je dezynfekuje.  

22.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

23. Należy zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Trzeba 

zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji na pierwszym spotkaniu grupy  

z opiekunem.  

24.  Dzieci mają wyznaczone stałe, podpisane imieniem miejsca przy stoliku w klasie.  

25.  Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkolnego 

placu zabaw i boisku jest możliwe przy zachowaniu maksymalnej odległości  i zmianowości 

grup.  

26.  Sprzęt na placu zabaw i boiskach powinien być  czyszczony  z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany przez personel obsługi szkoły  

27.  Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, 

wydaje się je zmianowo, czyści blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie. Za 



przestrzeganie norm i reżimu sanitarnego w pomieszczeniach kuchni odpowiada ajent 

„Linia”.  

28.   Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni  

w indywidualne środki ochrony osobistej : jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice i  

fartuchy z długim rękawem (w razie potrzeby).            

 

29.  Do pracy do szkoły mogą przychodzić osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną.  

30.  Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia lub  

z istotnymi problemami zdrowotnymi.  

31.  Pracownicy, którzy zauważą u siebie niepokojące objawy, nie przychodzą do pracy. 

Kontaktują się drogą telefoniczną ze stacją sanitarno epidemiologiczną, a  w razie 

pogorszenia stanu zdrowia dzwonią pod tel. 999 lub 112.  

32.  Jeżeli w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych wystąpią u pracownika objawy 

sugerujące zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.   

33.  W przypadku powyższej sytuacji należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci 

oraz bezzwłocznie powiadomić właściwą  powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną    

i stosować się ściśle  do wydawanych instrukcji.  

34.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał  pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu – dezynfekcji powierzchni dotykowych.     
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