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§ 1 
Cel procedury 

 
Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów 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 koronawirusa 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 
koronawirusa 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 i organ prowadzący w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 
lub pracowników. 

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 uczniów. 
f) Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego 1,5 m. 
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 
Ogólne zasady organizacji pracy 

 
1. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii wznawia funkcjonowanie  

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 

2. W związku z panującą pandemią COVID-19, Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że 
wszystkie uroczystości szkolne organizowane w formie akademii i apeli odbywać się będą 
na zajęciach z wychowawcą. 

3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

 ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 
telefoniczny lub mailowy; 

 w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane 
do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe  
lub dezynfekcja rąk; 

 do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

 osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do Dyrektora 
Szkoły; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. 



4. Osoby z zewnątrz, nie będące rodzicami/opiekunami dzieci/  wchodząc na teren szkoły 
zobligowane są do wypełnienia karty wejścia zawierającej dane: imię, nazwisko, numer 
telefonu i data wejścia na teren szkoły. 

5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie  
lub w izolacji. 

6. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu  do dezynfekcji rąk. 
7. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 
8. Szkoła czynna  jest w godzinach: od 7.30 do 15.00 
9. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury znajduje się w pokoju nauczycielskim. 

Dezynfekuje się go po użyciu w danej grupie.  
10. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z 

zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego  
w worek. 

11. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 
spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

12. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz 
dziennie. 

 
§ 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 3691 do 93, tel. alarmowy – 606 535 497 
c) służb medycznych – 999, 112 
d) Szpitala Zakaźnego w Tomaszowie Lubelskim – 84 664 44 11 i w Biłgoraju  

84 688 22 05 
e) Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji 

podejrzenia zakażenia koronawirusem – 800 190 590. 
3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników placówki oraz rodziców  

i opiekunów prawnych uczniów. 
4. Procedury mogą być modyfikowane. 
5. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora. 
6. Procedury obowiązują do odwołania. 

 
 
 

 
 

 


