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1. Wstęp. 

Każda osoba przybywająca do szkoły, przed wejściem do budynku, musi poddać się 

pomiarowi temperatury ciała oraz zdezynfekować ręce. Uczniowie oraz rodzice przyjmowani 

są do szkoły głównym wejściem. Dla pracowników wyznaczone jest oddzielne wejście od 

ulicy Pułtuskiej, gdzie również wykonywany jest pomiar temperatury ciała.  Pracownicy 

kuchni wchodzą do budynku szkoły wejściem prowadzącym bezpośrednio do budynku 

kuchni. 

2. Droga wejścia/wyjścia do szkoły dla pracowników oraz środki ostrożności jakie 

należy podejmować podczas przemieszczania się na terenie szkoły. 

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania 

się COVID-19, ustala się następujące zasady wejścia/wyjścia pracowników do budynku 

głównego szkoły :  

 Wejście główne do budynku szkoły pozostaje jedynie do dyspozycji uczniów oraz 

rodziców. 

 Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są korzystać z wejścia do budynku szkoły od 

ul. Pułtuskiej. Od dnia 18.05.2020r. wszyscy pracownicy po wejściu do budynku 

zobowiązani są zdezynfekować ręce oraz poddać się pomiarowi temperatury ciała. 

Wszystkie wejścia do szkoły poza wyznaczonymi godzinami zostają zamknięte.  

 Personel kuchni wchodzi na teren placówki oddzielnym wejściem prowadzącym 

bezpośrednio do budynku kuchni. Personel nie powinien wchodzić na teren do 

budynku głównego, a w szczególności kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi.   

a) Pracownik, u którego pomiar temperatury nie przekroczy 37°C oraz nie występują u 

niego  typowe objawy zakażenia koronawirusem, po zdezynfekowani rąk może 

wejść do budynku szkoły. 

b) Pracownik, u którego pomiar temperatury przekroczy 37°C lub występują u niego 

typowe objawy zakażenia koronawirusem nie zostaje wpuszczony do budynku. W 

takim przypadku ma obowiązek telefonicznie poinformować o tym dyrektora 

szkoły po czym bezzwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno 

Epidemiologiczną lub zgłosić się na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, 

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.   

c) Zaleca się, aby wszyscy pracownicy szkoły zwracali szczególną uwagę na własny stan 

zdrowia. Zaobserwowane u siebie niepokojące objawy mogące wskazywać na 

zakażenie korona wirusem, należy bezzwłocznie zgłaszać dyrektorowi szkoły.  

d) Dla wszystkich pracowników szkoły zostały zakupione maseczki, rękawiczki 

jednorazowe oraz przyłbice, których od dnia 18.05.2020r. wprowadza się 

obowiązek stosowania podczas kontaktu z uczniami, rodzicami uczniów oraz 

interesantami z zewnątrz. 
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e) Przemieszczanie się pracowników pomiędzy poszczególnymi komórkami 

organizacyjnymi należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

 

3. Organizacja opieki w szkole.  

 

a) Uczniowie przyjmowani są do szkoły głównym wejściem w godzinach planowanych 

zajęć/konsultacji. Przyjęcie uczniów następuje w przedsionku-przestrzeni wspólnej  

przez opiekuna grupy z zachowaniem odpowiedniego dystansu (min. 2 m) od 

rodziców. W czasie przyjmowania uczniów opiekun grupy zobowiązany jest do 

stosowania maseczki jednorazowej lub przyłbicy.  

b) Dla poszczególnych grup uczniów wyznacza się indywidualnie przydzieloną salę 

lekcyjną oraz opiekuna grupy/nauczyciela prowadzącego zajęcia/konsultacje.  

c) Nauczyciel po wykonaniu pomiaru temperatury ciała wykonuje jedną z poniższych 

czynności :  

- Jeśli pomiar nie przekroczy 37°C oraz uczeń nie będzie wykazywał typowych objawów 

choroby COVID-19, przyjmuje ucznia i zaprowadza go do wyznaczonego miejsca na 

korytarzu.  Po zakończeniu przyjęć uczniów, zamyka drzwi wejściowe po czym 

prowadzi całą grupę do łazienki celem umycia rąk mydłem antybakteryjnym. 

Następnie przechodzi z całą grupą do wyznaczonej sali.   

- W przypadku, gdy pomiar temperatury przekroczy 37°C lub uczeń wykazuje objawy 

chorobowe nie zostaje przyjęty do szkoły. Nauczyciel przekazuje dziecko rodzicowi i 

poucza o konieczności skontaktowania się z Powiatową Stacją Sanitarno 

Epidemiologiczną, po czym informuje o zdarzeniu dyrektora placówki.  

d) Opiekun każdej grupy zobowiązany jest do wietrzenia sali przynajmniej raz na godzinę 

( podczas przerw międzylekcyjnych ) oraz zachowywania odpowiedniego dystansu 

społecznego od innych opiekunów (min. 1,5m).  

e) W przypadku stwierdzenia u jednego z dzieci niepokojących objawów chorobowych, 

opiekun grupy wzywa pielęgniarkę szkolną, która prowadzi dziecko do wyznaczonego 

pomieszczenia (I piętro gabinet IZOLATORIUM). O przeniesieniu dziecka bezzwłocznie 

informowany jest dyrektor szkoły oraz rodzice. Personel szkoły dokonuje konsultacji 

telefonicznej z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną celem określenia 

dalszego postępowania. Personel szkoły podczas kontaktu z dzieckiem zobowiązany 

jest do stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej (maseczki, 

przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne).    
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4. Opis postępowania z osobami z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2. 

 

a) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

b) Pracownicy szkoły w przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących objawów 

chorobowych nie mogą przychodzić do pracy. W takim przypadku należy pozostać w 

domu, powiadomić o tym dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie z 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  

c) Podczas stwierdzenia objawów u jednego z pracowników szkoły podczas godzin 

pracy, należy bezzwłocznie wyposażyć go w maseczkę jednorazową oraz skierować 

do wyznaczonego pomieszczenia (IZOLATORIUM dla pracowników). Należy 

wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz poinformować o przypadku 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.  

d) Obszar po którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu czyszczeniu, 

zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).   

 

                                                                                                         

5.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni; 

      

 

a) czynności  sprzątania  i   dezynfekcji   sali  izolacyjnej  oraz sali lekcyjnych 

przeprowadzać  1 raz na  dobę  i  zawsze   w  sytuacji    zanieczyszczenia  

biologicznego.   

b) przed   wejściem  do sali  izolacyjnej/lekcyjnych   przygotować  wydzielony   

niezbędny  sprzęt  i  środki do sprzątania /  nie  wprowadzać  wózka   do sprzątania    

do sal.  

c) podczas  pracy w  strefie  uczniów  personel  sprzątający  stosuje  środki  ochrony 

indywidualnej   ze   szczególnym   uwzględnieniem  ochrony  dróg  oddechowych  

(maska, przyłbica, rękawiczki jednorazowe).     

d) przestrzegać  zasad  higieny  rąk, 

e) stosować  środki   dezynfekcyjne   o  szerokim  spektrum  działania  w tym   

wirusobójczym, dezynfekować powierzchnię  i sprzęt   poprzez  przecieranie przy  

zastosowaniu  chusteczek i  materiałów  jednorazowego  użytku.   Nie  stosować   

preparatów  dezynfekcyjnych   w  postaci aerozolu,           

f) proces  sprzątania  należy  rozpocząć   od  usunięcia  odpadów  komunalnych   oraz  

mycia i  dezynfekcji   powierzchni  tzw.  czystych  tj.  od  parapetów , blatów, ławek ,  

klamek,  włączników i  przycisków,   a  kończąc  na  podłodze  oraz  łazience    czy  WC  

g) po  zakończonym  procesie  sprzątania  wózek  należy  poddać  dezynfekcji ,  

    


