
 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania  
i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców  

i pracowników w oddziale przedszkolnym Szkole Podstawowej 
im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii. 

 

Podstawa prawna: 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 
 

§ 1 
Cel procedury 

 
Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników placówki, 
w trakcie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

§ 2 
Zakres procedury 

1.Niniejsza procedura określa zadania dyrektora oraz wszystkich pracowników Szkoły 
Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii świadczących pracę na terenie 
placówki w trakcie trwania epidemii COVID-19 jak również zadania  
i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 
2. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii. 
3.Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez: udostępnienie na stronie szkoły, 
przesłanie jej drogą e-mail i udostępnienie w gabinecie dyrektora  w placówce. 
 
 

§ 3 
Obowiązki Dyrektora placówki 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące  
w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii  
COVID-19. 
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 
dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19. 
4. Nadzoruje i monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie  
z powierzonymi im obowiązkami. 
5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19.  
6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 
dziecka lub pracownika. 
7. Zawiadamia rodziców, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Zamościu 
 i organ prowadzący w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika. 
8.Ogranicza przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. 



 
§ 4 

Obowiązki pracowników placówki 

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej: 
a) regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno – 
higienicznych 
b)Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę higieniczną lub w wewnętrzną stronę łokcia 
c)Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują 
d)Dezynfekowania rąk niezwłocznie po przyjściu do placówki  
e)Informowania Dyrektora lub osoby go zastępującej o wszelkich objawach chorobowych  
u dzieci 
f)Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego 1,5 m2. 
g)Nie przemieszczania się zbędnie po placówce 
h)Postępowania zgodnie z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa w placówce 
i)Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i nie mogą 
przychodzić do pracy 
 

§ 5 

Kontakt z osobami trzecimi 
1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 
minimum.  
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą 
cateringu bądź kurierem, pracownik placówki powinien pamiętać o konieczności zachowania, 
w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m2, a także o skorzystaniu ze środków 
ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie 
powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.  
3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli 
osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny 
być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia 
rękawiczek. 
 

§ 6 
Pozostałe regulacje 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 
przekazywane rodzicom za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 
2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: 
a) Kuratorium Oświaty (Delegatura w Zamościu) – 84 638 69 36 
b)Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu – 84 627 10 59, 84 639 36 
91 do 93, Tel. Alarmowy – 606 535 497 
c)służb medycznych – 999, 112 
Szpitala Zakaźnego w Tomaszowie Lubelskim – 84 664 44 11 i w Biłgoraju 84 688 22 05 
d)Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia 
zakażenia korona wirusem – 800 190 590. 
3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników placówki oraz rodziców  
i opiekunów prawnych dzieci. 
4. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora. 
5. Procedury obowiązują do odwołania. 
 
 
 
 


