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WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA  

I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GROMNIKU 

 

              

 

Cel procedury: 

1. Ustalenie zasad funkcjonowania placówki i wyznaczenie sposobów postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19. 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV- 2 wywołującym chorobę COVID-19 

wśród wychowanków, ich rodziców oraz pracowników Zespołu Szkół w Gromniku. 

3. Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu  

w jednostce. 

4. Usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków, wdrażanie zasad postępowania 

w sytuacjach trudnych, kryzysowych. 

5. Określenie działań, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych 

środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. 

6. Zapoznanie rodzica/opiekuna prawnego dziecka przed rozpoczęciem roku szkolnego  

z procedurami obowiązującymi w szkole. 

8. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności  

i pojawiających się nowych wytycznych oraz rekomendacji lub w przypadku wprowadzenia innych 

przepisów prawa, wytycznych i rekomendacji wydanych przez władze państwowe oraz inne 

upoważnione do tego podmioty. 

 9. O zmianach niniejszych procedur organizator będzie na bieżąco informował na stronie 

internetowej.  

10. Jeżeli niniejszy dokument nie precyzuje wszystkich zagadnień związanych należy stosować się 

do wytycznych i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia 

 

Postanowienia ogólne 

 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w  razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. 

 Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

 Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń zdrowy bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b) dystansu od kolejnego opiekuna  

z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

 d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, mierzona temperatura). 
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 Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. 

  Dzieci myją ręce: przed jedzeniem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu.   

  Uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

 W miarę możliwości jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

 W sali znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować. 

 Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 Gry są systematycznie dezynfekowane. 

  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. 

  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Przy sprzyjających warunkach pogodowych zaleca się zajęcia na świeżym powietrzu. 

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

dystans. 

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

 Nauczyciele: 

 przychodzą do pracy zdrowi, bez widocznych oznak zdrowotnych, 

 przestrzegają zasad bezpieczeństwa, 

 zachowują dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. 

 używając telefonów komórkowych do spraw służbowych, muszą je systematycznie 

dezynfekować. 

 wyjaśniają wychowankom jakie zasady obowiązują świetlicy i dlaczego zostały 

wprowadzone,  instruują i demonstrują techniki właściwego mycia rąk,  zwracaną uwagę, aby 

wychowankowie często i regularnie myli ręce. 

 

           

 

Procedura wydawania i spożywania posiłków w jadalni 

 

 

1. Organizacja żywienia w stołówce szkolnej uwzględnia zachowanie dystansu społecznego 

pomiędzy uczestnikami( min. 1,5 m odległości). Stosuje się zmianowe wydawanie posiłków. 

 10:00 – 10:40 przerwa obiadowa dla klas I i II. 

 11:25 – 11:45 klasy III i IV 

 12:05 – 12:25 przerwa obiadowa dla  uczniów ZSOiZ. 

 12:35 – 12:45 klasy IV -VIII 

2. Na jadalni przebywać mogą dzieci jedynie pod opieką wychowawcy. 

3. Przed wejściem na jadalnie należy zdezynfekować ręce (dozownik przy wejściu do pawilonu 

jadalnego). 
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4. Po wejściu na jadalnię wychowankowie zajmują wyznaczone miejsca dla każdej grupy 

osobno. 

5.Zupa jest wydawana przez  opiekuna . Wychowawca  rozkłada naczynia dzieciom. 

7. Drugie dania i kompot wydawane są przez okienko, odbiera je każdy uczeń. 

8. Pracownicy kuchni, wydający posiłki, mają na sobie odzież ochronną oraz 

przyłbice/maseczki i rękawiczki jednorazowe. 

9. Brudne naczynia w każdej grupie zbiera wyznaczona osoba i zanosi je do oznakowanego 

okienka (z zachowaniem dystansu społecznego). 

10. Po każdej grupie blaty stołów i okienek, poręcze krzeseł, klamki oraz włączniki światła są 

dezynfekowane a pomieszczenie jadalni wietrzone. 

12. Dzieci nie wnoszą na jadalnię pojemników z jedzeniem oraz napoi. 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem 

 

1. Gabinet pielęgniarki , który został zaadoptowany na izolatorium, jest wyposażony w środki 

ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący i służy do odizolowania  osoby w przypadku 

stwierdzenia u niej objawów chorobowych. 

2. Jeśli wychowawca świetlicy zauważy u wychowanka niepokojące objawy sugerujące podej-

rzenie zakażenia koronawirusem (np. duszność, kaszel, katar, temperatura powyżej 38º C, nie-

zwłocznie izoluje osobę w wyznaczanym pomieszczeniu. Powiadamia o zaistniałym fakcie 

dyrektora, który kontaktuje się  z pielęgniarką a następnie z rodzicami/prawnymi opiekunami 

wychowanka oraz ze stacją  sanitarno - epidemiologiczną lub numerem alarmowym 112. 

3. Wychowanek do czasu przybycia rodziców zostaje w izolatce pod opieką wyznaczonego pra-

cownika placówki. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (ma-

seczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). 

4. Inni pracownicy, którzy kontaktowali się z wychowankiem, przejawiającym niepokojące ob-

jawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych.. 

Wyznaczona osoba pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania 

dziecka przez rodzica. 

5.  Przeprowadza się dodatkowe sprzątanie obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotyko-

wych takich jak np. klamki, blaty stolików, wyłączniki światła, poręcze. 

6. Wychowawca sprawujący opiekę nad pozostałymi dziećmi w grupie, w której przebywał wy-

chowanek z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć 

opieką pozostałe dzieci zadbać, by:  umyły ręce zgodnie z instrukcją,  jeśli to możliwe, prze-

szły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia placówki lub wyszły na zewnątrz budynku 

placówki,  wyznaczone osoby wietrzą pomieszczenie, w którym przebywała grupa, dokonują 

czynności myjących i dezynfekujących w pomieszczeniu. 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub osoba decyzyjna informuje również rodziców pozostałych 

dzieci. 

8. Wychowawca przechodzi z pozostałymi dziećmi do innej, wyznaczonej sali. 

9. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są jak najszybciej dezynfekowane. 

10. Dyrektor /osoba zastępująca, sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.. Notatka zawiera nastę-

pujące informacje:  datę, godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, godzinę 

powiadomienia rodziców, opis przebiegu działań. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumen-

tacji placówki. 
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Informacje końcowe 

 

1. W świetlicy wywieszone są numery telefonu na pogotowie i do właściwej miejscu jednostki 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

2.  Nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Nu-

mery telefonów rodziców znajdują się w zeszycie, w którym zaznacza się dzienną obecność 

uczniów. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu / natychmiastowego oddzwonienia. 

 

     

 

                                                    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


