
 

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem 

zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2  w Zespole Placówek w Łukowie 

 

Procedury przyprowadzania i odbierania oraz przebywania dzieci na terenie Zespołu 

Placówek 

 

  

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12sierpnia 2020 r.  zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.871)                              

oraz Wytycznych  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek                         

od 1 września 2020 r. 

Placówka winna być  wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice 

jednorazowe, maseczki, przyłbice, fartuchy z długim rękawem, termometry bezdotykowe, 

jednorazowe ręczniki oraz płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk. W razie potrzeby dyrektor 

placówki zwróci się do organu prowadzącego z prośbą o wsparcie dotyczące zaopatrzenia 

pracowników w indywidualne środki ochrony. 

§ 1 

 

Prawa i obowiązki rodziców 

 

1. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z „Informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 

zarówno u dziecka, jego rodziców i innych domowników oraz o odpowiedzialności za 

podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka 

do placówki (ulotki i plakaty informacyjne). 

2. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia na zajęcia wyłącznie dzieci zdrowych, 

bez objawów chorobowych. 

3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych w postaci: gorączki, biegunki, 

kaszlu, duszności, rodzic/opiekun musi pozostawić dziecko w domu przez okres co 

najmniej 3 dni.(zmiana 10 dni )  

4. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na badanie temperatury dziecka w sytuacji 

obserwowania objawów choroby. 

5.  Rodzice, których dzieci w obrazie choroby mają stale podwyższoną ciepłotę ciała ( 

do 37,2°C), są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwskazań do udziału w zajęciach. 

6. Rodzice zobowiązują się, że ich dzieci do placówki będą przyprowadzane i odbierane 

przez maksymalnie jednego zdrowego opiekuna, zamieszkującego we wspólnym 

gospodarstwie domowym z dzieckiem. 



7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

rodzic/opiekun nie może  przyprowadzać dziecka do placówki.Jednocześnie informuje 

o tym fakcie telefoniczne Dyrektora Zespołu Placówek. 

8. Osoby, które narażają pracowników i uczniów ZP poprzez przyprowadzanie dziecka, 

u którego podejrzewa się zakażenie wirusem Covid -19, mogą być pociągniętedo 

odpowiedzialności karnej. 

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki są 

zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak                 

i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

10. Przy każdorazowym wejściu do szkoły rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się 

w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki), zarówno podczas odprowadzania i 

odbierania dzieci. 

11. Rodzic ma obowiązek stosować podstawowe zasady higieny i przypomnieć je 

swojemu dziecku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :  nie podawanie ręki na 

powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa 

przy kichaniu czy kasłaniu. 

12.  Rodzic/opiekun, który przyprowadza dziecko  na teren placówki ma obowiązek 

dokładnego umycia z dzieckiem rąk. Dzieci przychodzące samodzielnie myją 

ręce pod opieką nauczyciela dyżurującego, z zachowaniem wymaganego 

dystansu ( 1,5m). 

13.  W szkole nie mogą przebywać osoby postronne. Zapis dotyczy również 

rodziców oczekujących na uczniów. 

14.  Wszystkie sprawy załatwiane przez rodziców/ opiekunów w sekretariacie 

szkoły, należy wcześniej zgłosić telefonicznie i ustalić termin i sposób kontaktu.  

15. Kontakt ze specjalistami jest możliwy na dotychczasowych warunkach z 

zachowaniem środków bezpieczeństwa ( maseczki i rękawiczki).  

16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od 

innych osób. Jednocześnie rodzic/opiekun zostanie natychmiast poinformowany o 

konieczności odebrania dziecka z placówki z wykorzystaniem własnego transportu. 

17.  Rodzic/opiekun ma obowiązek informowania wychowawcy o aktualnym numerze 

telefonu. Jest zobowiązany do odbierania telefonów ze szkoły. 

18.  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia indywidualnych zajęć 

rewalidacyjnych w miejscu zamieszkania dziecka, rodzic zobowiązuje się do: 

- zapewnienia osobnego pomieszczenia pracy z wychowankiem, 

- rodziczapewnia środki do dezynfekcji oraz optymalne warunki sanitarno - higieniczne 

 - w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, zajęcia     

   nie mogą się odbywać 

- godzinę przed zajęciami, rodzic zobowiązany jest do zmierzenia temperatury dziecku.             

W przypadku temperatury (pow. 37,2°C), zobowiązuje się niezwłocznie poinformować 

dyrektora placówki.  

19. Rodzice mają obowiązek dezynfekować wózki i zapewnić codzienną zmianę odzieży   

u dziecka 



20. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapoznać się ,podpisac i stosować się do treści 

oświadczenia ( zał. nr1 do procedury) 

 

§ 2 

Zasady organizacji pracy placówki 

 

1. Zajęcia w SOSW i ORW rozpoczynają się o godzinie 8.00. 

2. Uczniowie SOSW wchodzą do budynku w godzinach 7.30-8.00 (od 7.40 – 8.00) 

Uczniowie i wychowankowie ORW wchodzą do budynku od godziny 8.10. 

3. Uczniowie wchodzą do budynku wyznaczonymi wejściami. 

4.  Krótkie przerwy śródlekcyjne trwają 5 minut. 

5. W miarę możliwości uczniowie realizują zajęcia w jednej klasie a przerwy spędzają na 

najbliższym korytarzu.  

a) Od 19.10.2020 uczniowie przebywają w wyznaczonej Sali lekcyjnej, a nauczyciel 

prowadzący zajęcia przy zachowaniu 45 minutowej godziny dydaktycznej, reguluje  

rozpoczęcie i zakończenie przerwy, unikając, by w danym czasie nie przebywała 

inna klasa na korytarzu. 

6. W sali lekcyjnej stanowisko pracy dziecka stanowi oddzielna ławka z krzesłem. 

7. Do pracy  mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

8. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom  powyżej 60. roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, placówka zastosuje rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 

nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych), 

9. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura (pow. 37,2° C), 

duszności, kaszel, katar itp., będą przez pracodawcę odsunięci od pełnienia obowiązków.  

10. Pracownik Zespołu Placówek w  przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną ( zwolnienie lekarskie lub 

zaświadczenie o przydatności do pracy), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażonykoronawirusem. 

11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi                            

w podmiocie procedurami,  zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

12. Przed uruchomieniem działalności placówki dyrektor przeprowadza spotkanie                          

z pracownikami i instruuje ich, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, 

również dotyczącą ich samych. 

13. W widocznych miejscach w szkole i na drzwiach wejściowych zostają umieszczone numery 

telefonów do:  

- Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łukowie 

- Służb medycznych 

- Oddziału Zakaźnego w Łukowie 



-   Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia              

zakażenia koronawirusem: 800 190 590. 

 

§ 3 

 

Organizacja zajęć w Zespole Placówek w Łukowie – postępowanie pracowników 

 

 

 

1. Pracownicy zachowują między sobą dystans społeczny. 

2. Pracownicy Zespołu Placówek po przyjściu na teren zakładu pracy są zobowiązani do 

mycia i dezynfekcji rąk. 

3. Osoby, które wykonują zabiegi higieniczne przy dzieciach (mycie, karmienie, 

przebieranie) zostaną wyposażone w ubrania ochronne. 

4. Specjaliści w gabinetach terapeutycznych pracują z wykorzystaniem środków 

ochronnych. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany wietrzyć salę lekcyjną 1x na godzinę. 

6. W Zespole Placówek w Łukowie zostaje wyznaczone i przygotowane pomieszczenie 

„Izolatorium”, w którym należy odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. Opiekę w izolatorium do chwili odebrania dziecka, sprawuje pracownik 

wyznaczony przez dyrektora Zespołu Placówek. 

§ 4 

Zadania pracowników opiekujących się dziećmi 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dzieciom zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązujące  w placówce  i powody ich wprowadzenia oraz ustalić zasady zachowania  w 

klasie.  

2. Nauczyciel organizuje pokaz właściwego mycia rąk zgodnie z zamieszczoną instrukcją                     

i kontroluje, aby była ona umieszczona w toalecie w miejscu widocznym dla dzieci. 

3. Osoby opiekujące się  dziećmi pilnują, aby często i regularnie myły ręce, szczególnie: po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

4. Opiekunowie czuwają, aby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować. 

5. Po każdorazowym skorzystaniu przez dzieci ze sprzętu np. sportowego, rehabilitacyjnego, 

należy go zdezynfekować. 

6. Należy ograniczyć ilość krzesełek w sali (tyle krzesełek –ile dzieci) i ustawić je tak przy 

stoliku, aby siedziały przy nich  dzieci z zachowaniem bezpiecznego dystansu, a  stoliki  były 

często myte i dezynfekowane . 

7. Opiekunowie czuwają,  aby dzieci przebywały w wydzielonych dla siebie przestrzeniach                   

i zachowywały bezpieczny dystans.  

8. Pracownicy podczas wykonywanej pracy bezwzględnie używają  środków higieny 

osobistej tj. rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice, zakrywając usta i nos.  

 

 



 

 

§ 5 

Zasady higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje  

(zał. nr 2). 

2. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją,  zawsze powinni pracować w odzieży 

ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania (odporne na wodę i chemię), 

rękawiczki ochronne. 

3. Wszystkie środki należy przygotowywać zgodnie z ich instrukcją / ulotką.  

4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

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

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. Po zakończeniu pracy należy umyć lub zdezynfekować sprzęt sprzątający. 

6. Rękawiczki zdejmuje się zgodnie z instrukcją. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć                         

i  zdezynfekować ręce.  

7. Śmieci zamyka się w szczelnie związanych workach. Niedopuszczalne jest przesypywanie 

odpadów. Podczas pracy z workami nie należy dotykać jego wnętrza, praca TYLKO                    

w rękawiczkach. 

8. Pracownicy obsługi są zobowiązani do szczególnego  utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników              

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  oraz bieżącą dezynfekcji toalet. 

9. Częstotliwość sprzątania poszczególnych powierzchni: 

Powierzchnia Częstotliwość Zadanie 

Ubikacje dla dzieci, 

pisuary, bidety 

Codziennie- 

kilkarazy 
Mycieidezynfekcja 

Umywalki, 

kranyibaterie 

Codziennie- kilka 

razy  
Mycieidezynfekcja 

Kosze i pojemniki na 

śmieci 

Codziennie po 

zakończeniu zajęć  
Mycieidezynfekcja 

Włączniki światła, 

klamki, uchwyty 

drzwiowe, poręcze, 

Codziennie- kilka 

razy 
Mycieidezynfekcja 

Krzesełka, stoliki 

Codziennie - kilka 

razy oraz po 

zakończeniu zajęć  

Mycieidezynfekcja 

Podłogi, glazura, 

terakota 

Codziennie - kilka 

razy oraz po 

zakończeniu zajęć 

Mycie oraz dezynfekcja 

lub jednoczesne mycie i 

dezynfekcja 

Telefony stacjonarne/ 

komputery 
Codzienniepopracy 

Mycieidezynfekcja 

 

Dzienniki zajęć 

(okładka), sprzęt 
Codzienniepopracy 

Mycieidezynfekcja 

 



biurowy 

Zabawkiipomocedyda

ktyczne 

Codziennie, po 

każdym użyciu przez 

dziecko 

Mycie, dezynfekcja 

 

Winda 

 

 

Po każdymużyciu 

 

Mycieidezynfekcja 

 

10.Dyrektor prowadzi stały monitoring codziennych prac porządkowych.  

11. Każdy pracownik  rejestruje  na kartach monitoringu czystości  wykonywane przez siebie 

codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne. 

12.Karty monitoringu zostają zamieszczane w każdej sali zajęć, toalecie dla dzieci, toalecie dla 

personelu, holu głównym, izolatorium i w gabinecie dyrektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  nr 1 do procedury 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna 
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów                                   aktualny numer telefonu 

 

…………………………………………..                            …………………………………. 

…………………………………………..                             …………………………………. 

…………………………………………..                             ………………………………….. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami szczególnego zachowania bezpieczeństwa           

i higieny oraz jestem świadomy istniejącego zagrożenia zakażenia koronawirusem                        

i wynikającymi z tego  konsekwencjami i ryzykami tj.: obowiązek odbycia kwarantanny 

przez dziecko, rodziców i wszystkich członków rodzin dzieci uczęszczających na zajęcia, 

osób przebywających w placówce oraz osób z którymi miały one kontakt itp., ryzyko 

utraty zdrowia i życia ww. osób, wystąpienie utraty dochodów itp.  

2. Oświadczam, że w miejscu zamieszkania / przebywania / zameldowania dziecka nie 

przebywa w warunkach domowych: osoba na kwarantannie, izolacji lub osoba 

zakażona. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się stosować 

zasadę, że na zajęcia nie wolno przyprowadzać dziecka, które zamieszkuje / przebywa 

/ jest zameldowane w miejscu gdzie przebywa osoba na kwarantannie, izolacji lub 

osoba zakażona.  

3. Oświadczam,  że w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem/łam na kwarantannie, 

nie spotykałem/łam z osobami przebywającymi na kwarantannie. Będę na bieżąco 

informować szkołę o zaistnieniu ryzyka kontaktu w mojej rodzinie  

4. Zobowiązuję się przyprowadzać dziecko na zajęcia zdrowe, bez objawów 

chorobowych,  w celu uniknięcia zakażenia innych osób. 

5. Zobowiązuje się do natychmiastowego  odebrania dziecka  z placówki w przypadku 

zaobserwowania u niego jakichkolwiek objawów choroby. 

6. Oświadczam, że zobowiązuje się do przyprowadzania i odbierania zdrowego dziecka 

przez osobę zdrową zamieszkującą z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie 

domowym, w ustalonych  godzinach wynikających z planu lekcji. 

7. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa 

ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-

CoV-2  w Zespole Placówek w Łukowie 

 

W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych 

oświadczeń, zobowiązuję się niezwłocznie (max. w okresie 1 dnia wystąpienia zmiany)  

poinformować o tym fakcie Dyrektora Zespołu Placówek w Łukowie (tel. 025 7982772) 
 

Prawdziwość powyższych danych i oświadczeń jako rodzice / opiekunowie prawni 

potwierdzamy własnoręcznym podpisem świadomi odpowiedzialności karnej i cywilno-

prawnej za podanie nieprawdziwych danych. 
 

…………………………………………………

…………………………….. 

…………………………………………………

…………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 

 



 

Załącznik nr 2 Instrukcje Higieniczno-Sanitarne 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Łuków 27.08.2020r 

 

 

Imię i nazwisko …………………. 

Stanowisko ……………………… 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z "Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa 

ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusemSARS-CoV-

2 w Zespole Placówek w Łukowie"- Procedury przyprowadzania i odbierania    oraz 

przebywania dzieci na terenie Zespołu Placówek 

Przyjmuję i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

 

 

 

 


