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SP168-021-17-19/20 

 
 
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena  

w Warszawie Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r.  

 
w sprawie  zasad bezpieczeostwa w czasie epidemii  COVID-19 w Polsce obowiązujących 

w Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie 
 

 
 Na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374:  

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. 

zm.) 

3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeo nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 697 z poźn. zm.). 

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.) 

5) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziedmi w wieku do 3 lat wydane 

na  art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie z dniem 11.05.2020 
roku wprowadza: 

1) Instrukcję  bezpieczeostwa w  trakcie epidemii COVID – 19 w Szkole podstawowej nr 168 

im. Czesława Niemena w Warszawie - załącznik nr 1 do Zarządzenia; 

2) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID – 19  

(dalej: koronawirus) lub zachorowania na COVID-19 u pracownika/rodzica/opiekuna 

prawnego/dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego/Szkoły Podstawowej nr 

168 im. Czesława Niemena w Warszawie - załącznik nr 2 do Zarządzenia;  

3) Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego/Szkoły Podstawowej nr 168 

im. Czesława Niemena w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego - załącznik nr 3 do 

Zarządzenia; 



2 
 

 

4) Procedurę organizacji pracy w Szkole Podstawowej  nr 168 im. Czesława Niemena w czasie 
ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID – 19 – dla pracowników obsługi - załącznik nr 4 do Zarządzenia;  

5) Procedurę organizacji pracy w Szkole Podstawowej  nr 168 im. Czesława Niemena w czasie 
ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID – 19  – dla pracowników kuchni - załącznik nr 5 do Zarządzenia; 

6) Procedurę organizacji pracy w Szkole Podstawowej  nr 168 im. Czesława Niemena w czasie 
ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID – 19 – dla pracowników administracji - załącznik nr 6 do 
Zarządzenia; 

7) Procedurę organizacji pracy w Szkole Podstawowej  nr 168 im. Czesława Niemena w czasie 
ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID – 19 – dla nauczycieli i personelu pomocniczego (pomoc 
nauczyciela) - załącznik nr 7 do Zarządzenia;  

8) Oświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z oddziału przedszkolnego w okresie epidemii 
- załącznik nr 8 do Zarządzenia; 

9) Instrukcje - załącznik nr 9 do Zarządzenia: 
a) Skutecznego mycia rąk, 
b) Skutecznego dezynfekowania rąk, 
c) Prawidłowego nakładania i zdejmowania  maseczki, 
d) Prawidłowego nakładania i zdejmowania  rękawic. 

§ 2 

Każdy pracownik jest obowiązany zapoznad się z treścią Zarządzenia.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

§ 4 

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku elektronicznym 

oraz wyłożenie w sekretariacie Szkoły. 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 

     Anna Tkaczyk 

/- dokument podpisany cyfrowo/ 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 
 
 
 
 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEOSTWA W  CZASIE  EPIDEMII  COVID-19 
W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 168 IM. CZESŁAWA NIEMENA W WARSZAWIE 

 
 
 

I. Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeo nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 z poźn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. poz.69, 

z późn. zm.) 

5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziedmi w wieku do 3 lat wydane na  art. 8a ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 

r. poz. 322, 374 i 567). 

 

II. Podstawowe cele wdrażanej instrukcji i procedur 

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w Szkole Podstawowej nr 

168 im. Czesława Niemena.  

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.  

3. Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz.  

4. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji osób, 

które będą podlegad kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia. 

5. Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach 

funkcjonowania placówki  w trakcie epidemii COVID-19. 

III. Zakres i okres obowiązywania instrukcji i procedur 
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Instrukcja i procedura obejmuje i reguluje działania pracowników oraz innych osób 

przebywających na szkoły do odwołania. 

IV.  Organizacja opieki w szkole 

1. W grupie może przebywad do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyd liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. 

2. Minimalna przestrzeo do wypoczynku, zabawy i zajęd dla dzieci w sali nie może byd  

mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

3. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, których 

rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

Pierwszeostwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

4. Decyzję o przyjęciu dziecka na dostępne miejsca, na wniosek obojga rodziców lub rodzica 

samotnie wychowującego dziecko,  podejmuje dyrektor szkoły, zgodnie z kryterium 

pierwszeostwa ustalonym na podstawie informacji uzyskanych od rodziców.  

5. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do grupy dyrektor szkoły może 

ograniczyd liczbę dzieci przyjmowanych do oddziału przedszkolnego,  zapewniając  

w pierwszej kolejności opiekę dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia 

wykonującym pracę na rzecz osób zarażonych COVID-19 lub skrócid czas pracy oddziału. 

6. Do oddziału przedszkolnego  od 18 maja do odwołania można przyprowadzid dziecko od 

godz. 8.00 i odebrad do 16.00. 

7. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

8. W sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprad lub dezynfekowad (np. pluszowe zabawki, dywan). 

9. Jeżeli do zajęd wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki czy obręcze itp.)  

należy je codziennie dokładnie czyścid lub dezynfekowad. 

10. Dziecko w czasie zajęd powinno korzystad z przydzielonego mu przez nauczyciela zestawu 

przyborów szkolnych.  

11. Dziecko nie powinno przynosid do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

12. Należy wietrzyd salę co najmniej raz na godzinę.  

13. Dzieci oraz pracownicy, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie  

z zajęd na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 godziny, 

myją ręce wodą z mydłem.  

14. Opiekunowie powinni zachowywad dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

15. Personel sprzątający oraz kuchenny nie powinien kontaktowad się z dziedmi oraz 

personelem opiekującym się dziedmi (nauczyciel, pomoc nauczyciela). 

16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są zachowad 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący 

min. 2m.  

17. Dziecko przyprowadzane i odbierane powinno byd przez jednego (zdrowego, najlepiej 

stałego) opiekuna.                                                                                            

18. Rodzice mogą wchodzid z dziedmi wyłącznie do przedsionka przy wejściu szkoły, 

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.  
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19. Do/z szatni oraz do/z sali, dziecko jest przyprowadzane/odprowadzane przez pomoc 

nauczyciela.    

20. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczad wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

21. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka pomoc nauczyciel przeprowadza z osobą 

przyprowadzającą krótki wywiad polegający na zadaniu następujących pytao: 

1) czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób? 

2) czy rodzice lub osoby współmieszkające mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19? 

3) czy rodzice lub osoby współmieszkające nie mają objawów infekcji?  

22. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie 

wolno przyprowadzad dziecka do szkoły. 

23. Dziecko nie zostaje przyjęte do oddziału przedszkolnego, jeśli występuje jeden  

z następujących warunków: 

1) dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C; 

2) pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; 

3) rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytao z wywiadu, o którym mowa  

w pkt. 21. 

24. Wychowawcy zbierają od rodziców zgody na pomiar temperatury ciała dziecka 

przychodzącego do oddziału przedszkolnego oraz, jeśli zaistnieje taka koniecznośd,  

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

25. Wychowawcy zbierają od rodziców informacje o sposobach szybkiej komunikacji  z nimi. 

26. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby izoluje się je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

27. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.  

28. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony  z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

29. Nie organizuje się żadnych wyjśd poza teren szkoły (np. spacer do parku).  

30. Od dnia 18 maja br. do odwołania w przedszkolach/szkołach podstawowych nie są 

prowadzone zajęcia dodatkowe ani organizowane imprezy okolicznościowe. 

31. Osoby trzecie mogą wejśd do szkoły tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązkowa osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka. 

1. W przypadku jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby izoluje się je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób. 

2. Dziecku mierzona jest temperatura ciała.  

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.  
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4. Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania 

dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza i otrzymanych zaleceniach.  

5. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce,  

w którym przebywało jest dezynfekowane.  

6. Ustala się listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których 

przebywało dziecko z objawami zakażenia. 

7. Dyrektor szkoły informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.  

8. Dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami Paostwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyd dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

9. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie, zostają telefonicznie 

poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację. 

10. Dyrektor informuje Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję  

o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.   

11. W przypadku wystąpienia u dziecka  (uczęszczającego do szkoły w okresie epidemii)- po 

godzinach pracy szkoły,  niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

należy niezwłocznie powiadomid dyrektora szkoły – pisząc e-mail na adres 

atkaczyk@edu.um.warszawa.pl 

 

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej przekazuje rodzicom informacje o czynnikach 

ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników 

oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki, 

jak i dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki. 

Mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojśd 

do zakażenia, gdyż częśd przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju 

zdarzenia przedszkole/szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeo i powierzchni 

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja  

o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do budynku.                                        

2. Osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrycia nosa i ust.  

3. Pracownicy szkoły mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz pilnowana, 

aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 

w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegad zaleceo producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo, przedmiotów, aby dzieci nie 

były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.   

mailto:atkaczyk@edu.um.warszawa.pl
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6. Personel opiekujący się dziedmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.   

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.  

VII. Organizacja żywienia 

1. W szkole wyłączone są źródełka wody pitnej.  

2. Pracownicy kuchni zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, fartuchy) 

oraz płyny dezynfekujące powierzchnie i sprzęty. Prowadzony jest monitoring czyszczenia  

i dezynfekcji powierzchni i sprzętów. 

3. Wielorazowe naczynia i sztudce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 60°C lub wyparzane. 

4. Korzystanie z obiadów odbywa się w stołówce z zachowanie odpowiedniego dystansu 

społecznego pod opieką nauczyciela.  

5. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziedmi oraz z personelem opiekującym się dziedmi 

(nauczyciel, pomoc nauczyciela). 

VIII. Obowiązki rodziców 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do: 

1) przekazania dyrektorowi lub nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;  

2) zaopatrzenia dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z szkoły;  

3) przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;  

4) nieprzysyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji -  wówczas wszyscy domownicy muszą pozostad w domu i stosowad się do 

zaleceo służb sanitarnych;  

5) dopilnowania, żeby dziecko nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek;  

6) przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa  

i ust, częste mycie rak wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, ograniczanie 

stykania się z innymi dziedmi, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania); 

7) natychmiastowego dobrania dziecka w przypadku jego złego samopoczucia lub 

wystąpienia objawów chorobowych; 

8) respektowania obowiązujących w szkole zasad i procedur w czasie epidemii COVID-19. 

IX. Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa 

1. Stosowanie się wszystkich pracowników do instrukcji i procedur zawartych w załącznikach 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2019/2020.  

2. Przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

3. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przemieszczania się z pracy do domu   

i z domu do pracy - zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób - co najmniej 2m 

oraz zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki albo przyłbicy.  

4. Przebywanie na terenie szkoły jedynie osób zdrowych. 
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5. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie można odizolowad osobę  

w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 

6. Korzystanie przez pracowników z przydzielonych (używanych na co dzieo)  materiałów  

i urządzeo biurowych.  

7. Regularnie dezynfekowanie sprzętów np. telefonów, klawiatury, myszki, itp.  

8. Zachowywanie bezpiecznej odległości na stanowisku pracy tj. 1,5 m od współpracownika. 

9. Korzystanie z rękawiczek ochronnych przez osoby przyjmujące dokumenty i przesyłki. 

X. Postanowienia koocowe 

1. Przepisy niniejszej Instrukcji Bezpieczeostwa wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia. 

2. Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do niezwłocznego zapoznania się 

z postanowieniami niniejszej Instrukcji i Procedur. 

3. Instrukcja wraz z procedurami jest udostępniona w sekretariacie szkoły oraz opublikowana 

w dzienniku elektronicznym w zakładce Pliki Szkoły. 

 

Warszawa.11.05.2020 r.                     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 

     Anna Tkaczyk 

/- dokument podpisany cyfrowo/ 
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Załącznik nr 2  do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 
 

PROCEDURA 
 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: 
koronawirus) lub zachorowania na COVID-19 u pracownika/rodzica/opiekuna 
prawnego/dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego/Szkoły Podstawowej nr 168 
im. Czesława Niemena w Warszawie 
  
Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020r. 
 

I. Cel 
Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia       
podejrzenia zakażenia, u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego 
do przedszkola/ szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne, koronawirusem 
SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną. 
 

II. Postanowienia ogólne 
1. Do pracy powinny przychodzid jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Przez niepokojące objawy rozumie się:  

 wysoką temperaturę,  

 ból głowy i mięśni,  

 ból gardła, 

 kaszel, 

 dusznośd i problemy z oddychaniem, 

 uczucie wyczerpania, 

 brak apetytu. 

3. Pracownik, który mógł narazid się na zakażenie koronawirusem poza szkołą, powinien 

zgłosid ten fakt dyrektorowi. 

4. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazid się na zakażenie koronawirusem 

poza szkołą, powinien zgłosid ten fakt dyrektorowi szkoły. 

5. W placówce jest wyznaczyd i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolowad osobę  

w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.  

6. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, 

należy zrezygnowad ze środków komunikacji publicznej. 

 

III. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy 
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiad się 

w pracy, powinni pozostad w domu i skontaktowad się telefonicznie ze stacją 
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sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonid pod nr 999 lub 112 i poinformowad, o podejrzeniu zakażenia 

koronawirusem. 

2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolowad się od innych osób: 

1) nie należy zgłaszad się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego 
uzgodnienia; 

2) pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 
 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka 
uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podczas 
przebywania w placówce 
1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy: 

1) niezwłocznie odsunąd go od pracy; 

2) wstrzymad przyjmowanie dzieci do szkoły; 

3) powiadomid właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosowad się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceo - tel. 606 108 040; 

4) powiadomid o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnied 

koniecznośd zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną.  

2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy: 

1) niezwłocznie odizolowad je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę; 

2) poinformowad o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązad go do 

niezwłocznego odebrania dziecka; 

3) wstrzymad przyjmowanie dzieci do szkoły; 

4) powiadomid powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosowad się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceo - tel. 606 108 040; 

5) powiadomid o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnied 

koniecznośd zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną; 

3. Należy stosowad się do zaleceo Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyd dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane  

o zarażenie koronawirusem, należy poddad gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekowad powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy ustalid listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie 

w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia. 

6. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji 

nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem 

indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwad na transport w wyznaczonym 
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pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnid 

pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.  

7. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających 

w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalid 

z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

 

V. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:  

1) każdego pracownika przedszkola i szkoły podstawowej/rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w 

odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut;  

2) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas;  

3) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.  

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

1) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój 

stan zdrowia;  

2) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia; 

3) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

dusznośd, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomid 

stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosid się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego.  

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 

środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji 

w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostad podjęta we 

współpracy ze służbami sanitarnymi.  

 

VI. Postanowienia koocowe 

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna 

prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno byd ustalone z właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor 

przedszkola/szkoły podstawowej jest zobowiązany do ścisłej współpracy  

i wykonywania zaleceo służb sanitarnych. 
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2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części  

IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomid telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa 

telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia 
koronawirusem 

oraz  

505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 
604-135-225 

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Paostwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego: 502 171 171 
lub 

w przypadku nasilonych objawów zadzwonid pod numer alarmowy 112 

lub  

zgłosid się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym 

Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 

w Warszawie tel. 22 508 20 20 

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61 

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 

PROCEDURA 

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
uczęszczających do oddziału przedszkolnego/Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława 

Niemena w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia 
zagrożenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej 
organizującej oddziały przedszkolne.  

II. Postanowienia ogólne. 

1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk - 
zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy wejściu do budynku. 

2. W związku z koniecznością podjęcia działao prewencyjnych w celu ograniczenia 
zagrożenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie przedszkola/szkoły podstawowej 
wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u: 

 wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki, 

 dzieci korzystających z zajęd na terenie szkoły po uzyskaniu zgody 
rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia.  
W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego 
czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze południowej.  

4. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 
5. Pomiaru temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym zgodnie z instrukcją 

stanowiącą Załącznik nr 1 do procedury.  
6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mied założone rękawiczki jednorazowe 

oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).  
7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba 

dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformowad o tym 
dyrektora szkoły. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mied formę ustną - 
poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

8. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej  
w dwukrotnym badaniu) podejmuje się następujące działania: 

1) pracownik, u którego stwierdzono  podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania 
pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego 
pomieszczenia; 
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2) zachowując bezpieczną odległośd, pielęgniarka szkolna/bezpośredni przełożony 
przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem 
weryfikacji stanu zdrowia; 

3) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;  
4) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora szkoły.  
9. W przypadku zbadania  u dziecka  temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej  

w dwukrotnym badaniu) podejmuje się następujące działania: 
1) dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub 

pracownika obsługi przydzielonego do oddziału, przechodzi do wyznaczonego  
odizolowanego pomieszczenia; 

2) dyrektor szkoły kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje 
ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach 
zaobserwowanych u dziecka;  

3) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrad dziecko  
ze szkoły i skonsultowad stan zdrowia dziecka z lekarzem; 

4) do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa  
w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika 
obsługi; 

5) wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni 
niezwłocznie informują dyrektora szkoły.  

10. Każdy pracownik może ponownie poddad się pomiarowi temperatury ciała w razie 
uzasadnionej potrzeby. 

11. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych 
stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.  

12. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: 
gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle 
mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje działania opisane 
w pkt. 8.  

13. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzid do pracy. 

III. Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie szkoły. 

1. Zobowiązuje się pracowników szkoły do przestrzegania najwyższych standardów 
higienicznych oraz reżimu sanitarnego. 

2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej - maseczki/przyłbice, 
rękawiczki, w zależności od wykonywanych zadao -fartuchy z długim rękawem.  

3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.  
4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosid na terenie szkoły maseczki lub przyłbice oraz 

rękawiczki jednorazowe. 
5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz 

w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziedmi.  
6. Pracownicy zobowiązani są myd ręce m.in.:  

 przed rozpoczęciem pracy; 

 po zakooczeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 

 po jedzeniu, piciu; 
stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych. 
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7. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) 
oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywad tylko jedna 
osoba.  

 
VI . Zalecenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
 

 Zalecenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi opisane są w Załącznikach 
nr 4,5,6,7  do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego  

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM 
1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.  

2. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się  

z instrukcją obsługi producenta urządzenia. 

3. Sposób pomiaru: 

1) włącz urządzenie, 

2) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała, 

3) rekomenduje się pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku, 

4) aby dokonad pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od 

szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury, 

5) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąd, aby wynik 

był jak najdokładniejszy, 

6) pomiar zakooczy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, 

7) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może byd 

udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku 

pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz 

dyrektorowi szkoły), 

8) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to 

przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu), 

9) wyłącz termometr. 

4. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze 

sobą rozmawiad. 

5. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych 

rękawiczkach ochronnych.  

6. Termometr po zakooczonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje 

się pomiaru temperatury, należy zdezynfekowad. 

7. W odniesieniu do pracownika szkoły pomiar temperatury jest wykonywany bezpośrednio 

przed wejściem pracownika do pracy, drugi pomiar w połowie czasu jego pracy. 

8. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C, należy 

poinformowad dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej oraz odizolowad taką osobę  

w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 
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Załącznik nr 4  do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 168 IM. CZESŁAWA 

NIEMENA W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z 
ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

 
Pracownicy obsługi 

 
1. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy obsługi zobowiązani są zapoznad się  

z obowiązującą organizacją pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki   
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekowad ręce. 
3. Pracownikom obsługi zaleca się zachowywad dodatkowe środki ostrożności: 

1) założenie rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta: 
2) mycie i dezynfekcje rąk po zakooczeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki 

zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 9a, 9b do Zarządzenia Dyrektora Nr 
17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r.; 

3) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z zgodnie z instrukcją, która 
stanowi załącznik nr 9c, 9d do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 
2020 r.; 

4) unikania dotykania oczu, nosa i ust podczas pracy. 
4. Kierownik gospodarczy wyznacza pomieszczenia i sale, które będą sprzątane przez 

pracownika, bez jego zgody pracownik nie dokonuje zmian przydziału pomieszczeo 
sprzątanych. 

5. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekującego należy zapoznad 
się z zaleceniami producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i ściśle 
ich przestrzegad.  

6. Po dezynfekcji pomieszczenie należy wywietrzyd, a czas wietrzenia nie może byd krótszy niż 
określony na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego.  

7. Pracownik dezynfekuje: 
1) ciągi komunikacyjne, 
2) toalety,  
3) dozowniki,  
4) powierzchnie dotykowe, takie jak: 

 poręcze,  

 klamki,  

 włączniki, 

 klawiatury, 

 powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, szafki, biurka, krzesła,  

 pomoce dydaktyczne wykorzystywanych do zająd opiekuoczych,  

 zabawki. 
8. Personel sprzątający  zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania w/w czynności przez 

złożenie podpisu na karcie monitoringu dezynfekowania powierzchni. Personel 
sprzątający nie powinien kontaktowad się z dziedmi oraz personelem opiekującym się 
dziedmi. 

9. Personel powinien zachowad dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, 
wynoszący min. 1,5 m.  
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Załącznik nr 5  do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 168 IM. CZESŁAWA 
NIEMENA W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z 

ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 
 

Pracownicy kuchni 

1. Personel kuchni jest zobowiązany stosowad dotychczasowe wymagania określone 
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz  stosowad 
szczególne środki ostrożności dotyczące  zabezpieczenia epidemiologicznego. 

2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia   4 maja 
2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3.  

3. Zobowiązuje się pracownika głównego intendenta do bieżącego śledzenia informacji  
i wytycznych przezywanych przez GIS i MEN dotyczących pracy oddziałów przedszkolnych w 
czasie ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w zawiązku   
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

4. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekowad ręce. 
5. Personel obsługi żywienia zbiorowego zobowiązany jest do: 

1) bezwzględnego przestrzegania procedur HACCP; 
2) zachowania wzmożonych zasady higieny – właściwe mycie rąk, dezynfekcja zgodnie  

z instrukcją, która stanowi załącznik nr 9a, 9b do Zarządzenia Dyrektora Nr 
17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w szczególności:  
a) przed rozpoczęciem pracy; 
b) przed kontaktem z żywnością,  
c) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 
d) po zakooczeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 
e) po skorzystaniu z toalety; 
f) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 
g) po jedzeniu, piciu; 

3) korzystania ze środków ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez 
pracodawcę. 

6. Personelowi kuchni zaleca się stosowad dodatkowe środki ostrożności: 
1) założenie rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta: 
2) mycie i dezynfekcje rąk po zakooczeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki 

zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 10a,9b do Zarządzenia Dyrektora Nr 
17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r.; 

3) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z zgodnie z instrukcją, która 
stanowi załącznik nr 9c, 9d do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 
2020 r.; 

4) unikania dotykania oczu, nosa i ust podczas pracy. 
7. Przygotowane posiłki są spożywane przez dzieci na terenie stołówki pod nadzorem 

nauczycieli i pomocy nauczyciela. Personel kuchni nie powinien kontaktowad się z dziedmi  
i ich opiekunami. 
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8. W przypadku kontaktu z dostawcami zachowad dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m,  
obowiązkowo należy założyd rękawiczki maseczkę. Dostawca nie powinien byd wpuszczany 
do pomieszczeo szkoły. 

9. Dostawcy żywności zobowiązani są  złożyd oświadczenie, że stosują zasady reżimu 
sanitarnego.  

10. Należy ograniczyd płatności gotówkowe z dostawcami, a w przypadku konieczności 
dokonania tej płatności pracownik jest zobowiązany posiadad rękawice i maseczkę.  

11. Personel obsługi żywienia zbiorowego dezynfekuje wszystkie powierzchnie i sprzęty  
w kuchni i stołówce w tym: 

 ciągi komunikacyjne, 

 toalety,  

 dozowniki, 

 lodówki, zamrażarki, 

 blaty, 

 sprzęty, narzędzia kuchenne 

 stoliki, krzesła 

 oraz drzwi, poręcze, klamki, włączniki.  
12. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekującego należy zapoznad 

się z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji i ich 
ściśle przestrzegad.  

13. Po dezynfekcji pomieszczenie wywietrzyd, a czas wietrzenia nie może byd krótszy niż 
określony przez producenta środka dezynfekującego, znajdujących się na opakowaniu 
środka do dezynfekcji.  

14. Zobowiązuje się intendenta do dokonywania weryfikacji i gromadzenia dokumentacji z prac 
dezynfekcyjnych  

15. Personel obsługi żywienia powinien zachowad dystans społeczny między sobą,  
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  
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Załącznik nr 6  do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 168 IM. CZESŁAWA 
NIEMENA W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z 

ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 
 

Pracownicy administracji 

1. Przed przystąpieniem do pracownicy administracji zobowiązani są zapoznad się  
z obowiązującą organizacją pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki   
w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekowad ręce. 
3. Na stanowisku pracy należy korzystad z własnych (używanych na co dzieo)  materiałów i 

urządzeo biurowych.  
4. Regularnie przecierad telefony, klawiatury, myszki, artykuły biurowe środkiem 

dezynfekującym lub wodą  z mydłem.                                                                                                                                              
5. Na stanowisku pracy należy zachowad bezpieczną odległości tj. 1,5 m od współpracownika.                                        
6. Osoby przyjmujące dokumenty i przesyłki zobowiązane są korzystad z rękawiczek 

ochronnych.    
7. Pracownikom administracji w kontaktach z osobami z zewnątrz zaleca się stosowad 

dodatkowe środki ostrożności: 
1) założenie rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta: 
2) mycie i dezynfekcje rąk po zakooczeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki 

zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 9a, 9b do Zarządzenia Dyrektora Nr 
17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r.; 

3) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z zgodnie z instrukcją, która 
stanowi załącznik nr 9c, 9d do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 
2020 r.; 

4) unikania dotykania oczu, nosa i ust podczas pracy.                                                                                                                                   
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Załącznik nr 7  do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 
 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 168 

IM. CZESŁAWA NIEMENA W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

 

Nauczyciel i personel pomocniczy (pomoc nauczyciela)  

 

1. Nauczyciel i pomoc nauczyciela są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
instrukcji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 
kwietnia 2020 r. „Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do  omówienia z dziedmi zasad bezpieczeostwa obecnie 
obowiązujących w szkole. 

3. Nauczyciel przygotowuje salę do zająd opiekuoczych poprzez usunięcie z niej przedmiotów                  
i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekowad, np. pluszowe zabawki. 

4. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęd opiekuoczych weryfikuje, czy pomieszczenie było 
dezynfekowane. 

5. Nauczyciele sprawdza, czy dziecko nie przyniosło do sali, w której sprawowana jest opieka, 
przedmiotów lub zabawek z domu. 

6. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęd na świeżym powietrzu. 

7. Nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  
8. W sali, w której odbywają się zajęcia nauczyciel umieszcza instrukcje: 

a) mycia rąk 
b) dezynfekcji rąk  
c) prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki  
d) prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek  

9. Nauczyciel organizuje zabawy, które nie generują większych skupisk dzieci w jednym 
miejscu. 

10. Nauczyciel nie może organizowad wyjśd poza teren placówki, np. spaceru do parku. 
11. Nauczyciel może organizowad wyjścia na wewnętrzny plac zabaw.  
12. Nauczyciel dokonuje, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, termometrem 

bezdotykowym pomiaru temperatury ciała dziecka, w przypadku pojawienia się objawów 
chorobowych.  

13. Nauczyciel, który w czasie zajęd wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, 
obręcze przekazuje je do systematyczniej dezynfekcji.  

14. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę.                      
15. Jeśli nauczyciel zauważy, że dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zobowiązany 

jest odizolowad je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu   
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomid 
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rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.  O fakcie odizolowania dziecka 
należy bezzwłocznie powiadomid Dyrektora. 

16. Personel pomocniczy skierowany do organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci 
zobowiązany jest do zakładania maseczek i rękawiczek jednorazowych.  

17. Personel pomocniczy, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, dokonuje, przy wejściu do 
szkoły, pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.  

18. Personel pomocniczy sprawdza, czy dziecko nie posiada zbędnych przedmiotów  i zabawek 
Jeżeli dziecko posiada takie przedmioty, rodzic proszony jest o niepozostawianie tych 
przedmiotów w szkole. 

19. Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem u dziecka powinno się stosowad do 
następujących wytycznych: 
1) w przypadku stwierdzenia oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, należy: 
- natychmiast powiadomid rodziców i zobowiązad do niezwłocznego odebrania dziecka, 
- zobowiązad rodziców do zadzwonienia na specjalną całodobową infolinię Narodowego 
Funduszu Zdrowia: 800 190 590 lub do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 22 620 37 
19 w. 500, tel. po godzinach pracy 502 171 171 lub powiadomienie 999 albo 112, 
- zobowiązad rodziców do poinformowania o stanie zdrowia dziecka i otrzymanych 
zaleceniach  medycznych i sanitarnych; 

2) dziecko oczekuje na rodziców/opiekunów w wyznaczonym pomieszczeniu;                   
2) incydent należy zgłosid do Dyrektora Szkoły; 
3) powiadomid rodziców pozostałych dzieci, które miały kontakt z chorym wychowankiem, 

poprosid o odbiór dziecka i jego obserwację. 
20. Dyrektor Szkoły stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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Załącznik nr 8 do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 

………………………………………………………………………………………. 
 Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie 

         
 

OŚWIADCZENIE RODZICA 
 

1. Zapoznałem/am się z Instrukcję  bezpieczeostwa w  trakcie epidemii COVID – 19 w Szkole 
Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie - załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie Nr 17/2019/2020 z 
dnia 11 maja 2020 r.  
 

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………… 

 

 

 

2. Zapoznałem/am się z Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem COVID – 19  (dalej: koronawirus) lub zachorowania na COVID-19 u 

pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do oddziału 

przedszkolnego/Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie - załącznik nr 

2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie Nr 

17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………… 

 

 

3. Zapoznałem/am się z Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego/Szkoły 

Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego - 

załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w 

Warszawie Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………… 
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Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała.  
 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,  

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do przedszkola/szkoły oraz w trakcie jego pobytu w 

placówce. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działao prewencyjnych  

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

 

………………………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 9a do Zarządzenia Dyrektora  

Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 
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 Załącznik nr 9b do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 
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Załącznik nr 9c do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r 
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Załącznik nr 9d do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r 

 

.  


