
 

Do Zarządzenia nr 37 / 2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku z dnia 

27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 

 w Malborku Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

 

 Malbork, dnia  27 sierpnia 2020 r. 

 

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnym 

 im. UNICEF w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Malborku w czasie epidemii 

COVID-19 

Opracowano na postawie: 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. 

poz. 1389). 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 59 ze zm.)  

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 05.08.2020 r. 

 

1. Cel procedury 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków opieki nad uczniami podczas epidemii 

COVID-19 na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku, przy 

uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

2. Zakres procedury 

1)Zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. UNICEF w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Malborku w czasie epidemii 

COVIOD-19 podczas sprawowania opieki nad uczniami, z uwzględnieniem wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

2)Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia 

3)Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika 

4)Sposoby informowania pracowników, rodziców i uczniów o ww. zasadach.
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3. Obszar stosowania procedury 

Procedura obejmuje zakresem działalność Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. UNICEF w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Malborku, 

ul. Józefa Wybickiego 32, w tym pracowników, rodziców/ opiekunów prawnych oraz ich 

dzieci. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Określa się szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w tym prawa i obowiązki 

Dyrektora oraz Pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku mające 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń 

wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, zwane dalej Procedurami. 

2. Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o: 

1)Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. UNICEF w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Malborku, 

ul. Józefa Wybickiego 32, 

2)Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 

w Malborku , 

3)Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę 

o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę 

o współpracy, umowę o dzieło, jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem 

obowiązków na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku w miejscu ich 

stałego wykonywania wyznaczonym przez Dyrektora, 

4)Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 1 w Malborku, 

5)Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dzieci uczęszczających 

do Szkoły, 
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§ 2 

Zadania administracyjne szkoły 

1.Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na 

adres e-mail: sekretariat@zsp1malbork.pl, kontaktować się  telefonicznie  pod numer: 55/ 

272-24-68, kom. 500-283-576 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu 

i miejsca załatwienia jej w szkole. 

2.Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres: sekretariat@zsp1malbork.pl lub telefonicznie pod numerem . 

55/ 272-24-68, kom. 500-283-576, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego 

ustalenia terminu spotkania.  

3.Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie w poniedziałki w godzinach  od 12:00 do 13:00. 

 

§ 3 

Organizacja działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły 

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3.Przy wejściu do budynku placówki umieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 

szkoła umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

4.Budynek szkoły został podzielony na 3 strefy – ucznia, rodzica, żywienia i dla każdej z nich 

ustalono odrębny reżim sanitarny. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań 

na stanowisku pracy w jednej strefie. 
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5.W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z Rodzicami mogą być 

prowadzone zdalnie na platformie Microsoft Teams. 

6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej opieki podczas pobytu dziecka 

w Szkole, Rodzice przekazują Dyrektorowi informacje dotyczące stanu zdrowia w formie -  

Ankiety kwalifikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Procedur oraz Oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Procedur 

7.Rodzice lub Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, wchodzące na teren Szkoły, są 

zobowiązani rygorystycznie przestrzegać niniejszych Procedur oraz wszelkich środków 

ostrożności, przede wszystkim pamiętając o zasadach: 

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2)przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

2)dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu do 

budynku Szkoły, 

3)zakrycia nosa i ust przy wykorzystaniu maseczek 

4)nadzorowania sposobu zdejmowania maseczki przez dziecko wchodzące i nakładania 

maseczki przez dziecko wychodzące z budynku Szkoły. Nakładanie i zdejmowania maseczki 

oraz rękawic ochronnych odbywa się zgodnie z Instrukcją, o której mowa w załączniku nr 7 

i 8 do niniejszych Procedur.  

4)zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do Pracowników, innych dzieci oraz ich 

rodziców wynoszącego minimum 1,5 metra, niezwłocznego opuszczenia terenu Szkoły po 

przekazaniu dziecka uprawnionemu Pracownikowi. 

8.Instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek 

jednorazowych, o których mowa w załączniku nr 7 i 8  do niniejszych Procedur oraz 

oznaczony zamykany pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki znajdują się przy wejściu do 

budynku Szkoły. 

9.Na terenie szkoły pracownicy i uczniowie nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust. 

Jednakże mogą to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. 
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10.Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, mają prawo przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

11.Sposobem szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia będzie kontakt 

telefoniczny oraz kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

12.Pomiarowi temperatury ciała będą poddawane wszystkie osoby wchodzące do budynku 

szkoły. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez Dyrektora Pracownik. Pomiar temperatury 

dokonywany jest na podstawie zgody Rodzica wyrażonej w oświadczeniu, o którym mowa 

w załączniku nr 3 do niniejszych Procedur. Do pomiaru temperatury używany będzie 

termometr bezdotykowy (dezynfekcja po użyciu w danej grupie). Pomiar temperatury ciała 

dziecka odbywa się codziennie i jest odnotowywany w Rejestrze monitorowania temperatury, 

prowadzonym zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszych Procedur. 

 Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Za stan podgorączkowy 

uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. 

Jeżeli temperatura ciała wyniesie 37,2 – 37,9°C – pracownik szkoły powiadamia rodziców 

ucznia i ustala ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Za gorączkę 

uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Jeżeli pomiar termometrem wyniesie 38°C lub 

wyżej – pracownik szkoły bezzwłocznie powiadamia rodziców ucznia w celu ustalenia 

sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej. 

13.Przed wejściem do sali szkolnej dziecko pod nadzorem Pracownika myje ręce ciepłą wodą 

z mydłem zgodnie z Instrukcją, o której mowa w załączniku nr 5 do niniejszych Procedur. 

14.Jeżeli Pracownik szkoły zaobserwuje u Ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel - izoluje ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu, zapewniając m.in. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 

15.Placówka wprowadza od 01.09.2020 roku nową organizację pracy i jej koordynację, co 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły 
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(np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny 

przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają 

się zajęcia. Rodzice i uczniowie zostaną powiadomieni przez e – dziennik o organizacji pracy 

w szkole i procedurze funkcjonowania placówki przez wychowawców klas najpóźniej do dnia 

27 sierpnia 2020 roku. Obowiązujące zasady i wytyczne zostaną także umieszczone na stronie 

internetowej szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.  

16.Oddziały poszczególnych klas mają na stałe przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki, i 

część korytarza szkolnego oraz boiska (spędzanie przerw), które są oznaczone informacją, dla 

kogo są przeznaczone. 

17.Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają 

przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

18.Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych (oprócz przerwy śniadaniowej) przebywają 

w wyznaczonej części korytarza lub na powietrzu na terenie zielonym szkoły. 

19.Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe 

zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostępu do wody pitnej, zasad 

przechowywania podręczników i przyborów szkolnych, przychodzenia do szkoły oraz nie 

grupowania się podczas przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach przed szkołą. 

20.Przebywających w budynku obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust).  

21.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, zostaną z gabinetów usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą poddawane czyszczeniu i dezynfekcji. 

22.Uczeń podczas zajęć korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na jego stoliku, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

23.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

24.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
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przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

25.Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

26.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

27.Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, 

koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi ( lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis 

stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości nauczyciele klas 1-3 i 

wychowania fizycznego prowadzą zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.  

28.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać 

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

29.Placówka wprowadza różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, co pozwoli na 

bezpieczne korzystanie z szatni szkolnej.  Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do 

dezynfekcji rąk. 

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

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii (załącznik - 15). Środki do 

dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co 

godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

31.W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń spowodowanych wirusem SARS 

CoV-2 do Szkoły na zajęcia świetlicowe przyjmowane są wyłącznie dzieci, których Rodzice 

nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem.  

32.Brak możliwości pogodzenia pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem Rodzic 

potwierdza w deklaracji, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszych Procedur oraz 
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zaświadczeniem o zatrudnieniu z zakładu pracy. 

33.W przypadku, gdy liczba dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy 

zawodowej z opieką nad dzieckiem będzie większa niż liczba miejsc, w pierwszej kolejności 

do świetlicy będą przyjmowane dzieci: 

1)pracowników systemu ochrony zdrowia,  

2)pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Malborku oraz jednostek organizacyjnych Miasta 

i Gminy Malbork, 

3)pracowników służb mundurowych, 

4)pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

34.Świetlica jest czynna w godzinach rannych od 7:00 do 9.00 i w godzinach 

popołudniowych od 11.30 do 17.00. 

35.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

36.Wychowawcy klas zapoznają rodziców z  zasadami realizacji zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole (załącznik  nr 17) 

37.Uczniowie i rodzice zapoznają się z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej oraz 

godzinami jej pracy (załącznik nr 18) 

38.Pielęgniarka szkolna upowszechnia wśród uczniów i nauczycieli zasady korzystania 

z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz podaje godziny swojej pracy. Uwzględnia 

w ustalonych zasadach wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych 

wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. (załącznik nr 19) 

39.Jeżeli w szkole zacznie funkcjonować gabinet stomatologiczny, świadczeniodawca na 

podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych 

wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zapozna uczniów 

i rodziców z zasadami korzystania z gabinetu oraz godzinami jego pracy. 

40.W placówce na czas pandemii wyłącza się z użycia źródełka wody pitnej. 

41.Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki 

do oddziału przedszkolnego - specjalnego, oddziału integracyjnego szkoły, odbywa się na 
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zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia - załącznik nr 21 

42.Na stronie internetowej placówki – https://zsp1malbork.pl umieszcza się: 

1)niniejsze Procedury, 

2)Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

3)numery telefonów do: 

a)Urzędu Miasta w Malborku, 

b)Pomorskiego Kuratora Oświaty, 

c)Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Malborku 

d)Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku, 

e)służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych, u osoby znajdującej się na terenie Szkoły, 

f)numer telefonu do kontaktu z Dyrektorem, 

g) e-mail placówki. 

43.Sale szkolne są wyposażone w zestaw środków ochrony indywidualnej dla nauczyciela 

składający się z:  maseczki ochronnej, przyłbicy, rękawiczek jednorazowych oraz środków do 

dezynfekcji rąk, a także fartucha ochronnego z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby. 

44.Komunikacja Dyrektora z Rodzicami odbywa się poprzez kontakt telefoniczny na numer 

telefonu 500 283 576 lub 55 272 24 68  lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres 

e-mail: sekretariat@zsp1malbork.pl 

 

§ 4 

Organizacja pobytu dzieci poza budynkiem Szkoły 

1.Nauczyciele organizują wyjścia dzieci poza teren Szkoły. 

2.Dzieci pod nadzorem Nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw oraz boiska szkolnego. 

3.Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku szkolnym będzie się odbywał na podstawie 

harmonogramu ustalonego przez Wicedyrektora, uwzględniającego zmianowość grup tak, aby 

poszczególne grupy szkolne nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.  

4.Nauczyciele są zobowiązani zapewnić, aby dzieci z poszczególnych grup szkolnych nie 

kontaktowały się ze sobą. 

https://zsp1malbork.pl/
mailto:sekretariat@zsp1malbork.pl
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5.Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw zostaną oznaczone taśmą i zabezpieczone 

przed używaniem. 

6.W trakcie zajęć z placu zabaw i boiska szkolnego mogą korzystać jedynie dzieci 

uczęszczające do Szkoły pod nadzorem Nauczyciela. Na placu zabaw i boisku szkolnym nie 

mogą przebywać Rodzice i inne osoby trzecie.  

7.Do organizacji zabaw podczas pobytu dzieci na placu zabaw i boisku szkolnym  

nauczyciele mogą wykorzystywać sprzęt sportowy m.in.: piłki, skakanki, obręcze itp., który 

po użyciu jest odkładany w wyznaczone miejsce, następnie czyszczony i  dezynfekowany.  

8.Po powrocie do Szkoły dzieci pod nadzorem Pracownika myją ręce wodą z mydłem 

zgodnie z instrukcją, o której mowa w załączniku nr 5 do niniejszych Procedur. 

§ 5 

Zadania Dyrektora Szkoły 

1.Dyrektor odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 

pobytu dzieci w Szkole. 

2.Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1)zapewnienie organizacji pracy Szkoły uniemożliwiającej stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci,  

2)zapewnienie sprawnej i szybkiej komunikacji z Rodzicami poprzez kontakt telefoniczny lub 

przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, 

3)kontaktowanie się z Rodzicami w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich 

dziecka, 

4)nadzorowanie i monitorowanie codziennych prac porządkowych wykonywanych przez 

Pracowników ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, klawiatury, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach szkolnych. 

5)informowanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Malborku o 

zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub Pracownika; 

6)współpraca ze służbami sanitarnymi; 

7)przeszkolenie Pracowników w zakresie zasad i sposobu postępowania zgodnie z 
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niniejszymi Procedurami w szczególności w zakresie zasad postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2; 

8)zapoznanie Rodziców z niniejszymi Procedurami poprzez zamieszczenie ich na stronie 

internetowej Szkoły lub przesłaniu na adres e-mail. 

 

§ 6 

Obowiązki Pracowników 

1.Przed przystąpieniem do wykonywania pracy Pracownik zapoznaje z treścią niniejszych 

Procedur, co potwierdza pisemnym oświadczeniem i zobowiązaniem do ich przestrzegania i 

stosowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Procedur. 

2.Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami 

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie 

poleceń i wskazówek Dyrektora, a także zobowiązany jest współdziałać z Dyrektorem 

w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

do ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z innymi Pracownikami, 

przy zachowaniu dystansu społecznego minimum 1,5 metra. 

3.Pracownik zobowiązany jest przychodzić do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną. 

4.Pracownik, który mógł mieć kontakt z osobą, która powróciła z regionów wysokiego ryzyka 

zakażenia wirusem lub osobą, u której występuje podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-

2 jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Pracodawcę telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5.Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Pracodawcy telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o objęciu kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS CoV-2. 

6.Pracownik jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi wirusa SARS-

CoV-2 oraz do stosowania się do ich zaleceń. 

7.Pracownik zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, a w 

szczególności zobowiązany jest: 

- regularnie myć ręce zgodnie z Instrukcją, o której mowa w załączniku nr 5 do niniejszych 

Procedur lub dezynfekować ręce środkiem dezynfekującym zgodnie z Instrukcją, o której 

mowa w załączniku nr 6 niniejszych Procedur; 



Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Malborku 

12 

 

- dezynfekować ręce  niezwłocznie po wejściu do budynku Szkoły; 

- zachować dystans społeczny minimum 1,5 m; 

- informować Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora o wszelkich objawach wskazujących na 

chorobę zakaźną u dziecka; 

8.Nauczyciel, w pierwszym dniu pobytu dzieci w Szkole, wyjaśnia dzieciom zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w placówce oraz informuje dlaczego zostały wprowadzone.  

9.Do obowiązków Nauczyciela należy w szczególności: 

1)dbanie o to, aby w sali szkolnej nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować (m.in.: dywany, poduchy, pluszowe zabawki itp.), 

2)wietrzenie sali szkolnej co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz w razie potrzeby 

również w czasie zajęć, 

3)prowadzenie zajęć gimnastycznych przy otwartych oknach, 

4)wyjaśnianie dzieciom podstawowych zasady higieny w tym: 

a)informowanie o konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

b)zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania,  

c)przedstawianie sposobu prawidłowego mycia rąk, zgodnie z Instrukcją mycia rąk, o której 

mowa w załączniku nr 5 do niniejszych Procedur, 

5)dbanie o to, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie przed wejściem 

do sali szkolnej, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw 

czy boiska, 

6)nadzorowanie czy dziecko wchodzące lub opuszczające salę szkolną nie zabrało ze sobą 

niepotrzebnych przedmiotów i zabawek, 

7)dbanie o to, aby dzieci z jednej klasy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z 

drugiej klasy szkolnej, 

8)dbanie  o to, aby dzieci w trakcie zajęć unikały ścisku i bliskich kontaktów, 

9)zachowywanie między Pracownikami dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 

m, 

10.Do obowiązków Personelu Obsługi należy w szczególności:  
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1)przyprowadzanie dzieci klas 1-3 z szatni do sali szkolnej i nadzorowanie ich pobytu w 

szatni po zakończonych zajęciach, 

2)dwa razy dziennie lub w razie potrzeb mycie i/lub dezynfekowanie pomieszczeń 

i wyposażenia Szkoły, a w szczególności: ciągów komunikacyjnych, poręczy, włączników 

światła, klamek, uchwytów, poręczy krzeseł, siedzisk i oparć krzeseł, blatów stołów, z 

których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowych do budynku Szkoły, szafek w 

szatni (powierzchnie płaskie), kurków przy kranach itp. 

3)wietrzenie pomieszczeń, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci 

i Pracowników na wdychanie oparów, 

4)mycie i dezynfekowanie używanych podczas zajęć pomocy dydaktycznych, sprzętu 

sportowego oraz zabawek, 

5)pomoc w wykonywaniu czynności higienicznych u dziecka młodszych. 

11.Do obowiązków Pracownika wyznaczonego przez Dyrektora do wykonywania czynności 

związanych z codziennym pomiarem temperatury ciała u dziecka należy w szczególności: 

1)dokonywanie pomiaru temperatury ciała dziecka przed wejściem do szatni szkolnej przy 

wykorzystaniu środków ochrony osobistej tj. przyłbicy, maseczki, fartucha z długim rękawem 

oraz w rękawiczkach jednorazowych, 

2)odnotowywanie pomiaru temperatury ciała uczniów i pracowników w Rejestrze 

monitoringu pomiaru temperatury, prowadzonym zgodnie z załącznikiem nr 9 niniejszych 

Procedur. 

3)nadzorowanie, aby Pracownicy dezynfekowali ręce przy wejściu do budynku Szkoły oraz 

zachowywali dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra, 

4)nadzorowanie, aby Osoby przyprowadzające i odbierające  dzieci młodsze ze Szkoły 

dezynfekowały ręce przy wejściu do budynku, zakrywały usta i nos oraz zachowywały 

dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra, 

5)w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, Dyżurujący nie wpuszcza 

dziecka do szatni szkolnej i natychmiast informuje Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora o 

zaistniałej sytuacji. 

§ 7 

Zasady higieny i dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń Szkoły 
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1.Przy wejściu głównym placówki umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

2.Wyznaczony pracownik dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 

wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały 

zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

3.Pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dopilnowują, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się Instrukcję 

mycia rąk, o której mowa w załączniku nr 5 do niniejszych Procedur. 

4.Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prace porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników. 

5.Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta 

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

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6.Czyszczenie i dezynfekcja wyposażenia sal szkolnych, w tym pomocy dydaktycznych i 

zabawek odbywa się zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszych Procedur. 

7.W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji – załącznik nr 6. 

8.Pracownicy obsługi na bieżąco dbają się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w 

tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9.Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, 

zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.  

10.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się Instrukcje prawidłowego 
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nakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek jednorazowych, o których mowa w 

załączniku nr 7 i 8  do niniejszych Procedur oraz oznaczony zamykany pojemnik na zużyte 

rękawiczki i maseczki. 

11.Przy każdym dozowniku z płynem dezynfekującym zamieszcza się Instrukcję dezynfekcji 

rąk, o której mowa w załączniku nr 6 do niniejszych Procedur. 

12.W razie konieczności zabiegi higieniczne u małych dzieci przeprowadza Pracownik 

obsługi w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym przy wykorzystaniu środków ochrony 

osobistej tj. przyłbicy, maseczki, fartucha z długim rękawem oraz w rękawiczkach 

jednorazowych. 

13.W trakcie wykonywania zabiegu higienicznego w pomieszczeniu może się znajdować 

tylko dziecko i pracownik obsługi.  

14.Po zakończonym zabiegu higienicznym pomieszczenie jest dezynfekowane, a zabrudzone 

ubranie dziecka zabezpieczone w jednorazowym opakowaniu foliowym, przechowywane w 

wyznaczonym miejscu oraz przekazywane Rodzicom lub Osobom odbierającym w momencie 

odbioru dziecka ze Szkoły. 

15.Po zakończonym zabiegu higienicznym Pracownik obsługi dokonuje zmiany środków 

ochrony osobistej, następnie myje lub dezynfekuje ręce. Zużyte jednorazowe środki ochrony 

osobistej należy umieścić w oznaczonym zamykanym  pojemniku.  

16.Sale szkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz w razie 

potrzeby również w czasie zajęć. 

17.Zajęcia gimnastyczne w sali szkolnej są prowadzone przy otwartych oknach. 

18.Czyszczenie i dezynfekcja wyposażenia sal szkolnych, w tym pomocy dydaktycznych 

i zabawek odbywa się zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszych Procedur. 

§ 8 

Organizacja żywienia 

1.Placówka zapewnia dzieciom ciepły posiłek w czasie pobytu w szkole.. 

2.Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz 
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dodatkowych zasad szczególnej ostrożności określonych w niniejszym paragrafie. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.  

3.Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki)  

z obszaru sali jadalnej i wydawanie posiłków bezpośrednio przez obsługę. 

4.Dostawa ciepłych posiłków odbywa się przez wejście boczne do pomieszczeń kuchni. 

5.Dostawca obiadów jest zobowiązany stosować środki ochrony osobistej oraz poinformować 

kierownika gospodarczego  o planowanej godzinie przyjazdu. 

6.Pracownik kuchni odbiera dostawę przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej, 

tj. przyłbicy, maseczki, fartucha z długim rękawem oraz w rękawiczkach jednorazowych, 

7.Przyjęcie dostawy następuje w przedsionku wejścia do kuchni.  

8.Powierzchnie dotykowe w pomieszczeniu, w którym odebrana została dostawa są myte lub 

dezynfekowane. 

9.Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z Nauczycielami, Dziećmi i ich Rodzicami.  

10.Pracownicy kuchni wykonują zadania zachowując w miarę możliwości odległość 1,5 m  

pomiędzy stanowiskami. 

11. Pomieszczenia kuchni są wyposażone w płyny dezynfekujące. 

12. W pomieszczeniach kuchni pracownicy utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego oraz naczyń i sztućców.  

13.Posiłki dla dzieci są przygotowywane przez Pracownika kuchni przy wykorzystaniu 

środków ochrony osobistej: tj. przyłbicy, maseczki, fartucha oraz w rękawiczkach 

jednorazowych. 

14.Wyznaczony pracownik kuchni porcjuje i nakłada na talerz dostarczone posiłki. Posiłki dla 

dzieci są ustawiane przez pracownika na stole. 

15.Posiłki w miarę możliwości - spożywane są przez dzieci z rówieśnikami klasy przy tym 

samym stoliku. 

15.Uczniowie danej klasy spożywają  posiłki z zachowaniem dystansu wobec innych dzieci 

przebywających w jadalni. 

17.Pomoc kuchenna dezynfekuje blaty stołów, poręcze krzeseł, przy których spożywane były 

posiłki, a także wózki do rozwożenia jedzenia po każdym posiłku. Karta monitorowania 

dezynfekcji stanowi załącznik nr 11 do niniejszych Procedur. 
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19.Pojemniki, w których przenoszone były posiłki dla dzieci, naczynia, na których jadły 

dzieci zwracane są na wózkach transportowych ustawianych przed zmywalnią. 

20. Pracownicy kuchni po zakończonej pracy, dezynfekują szafki oraz sprzęty kuchenne. 

§ 9 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1.Do pracy w szkole 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. 

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

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

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 

(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 

pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

3.Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

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

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

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

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7.Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
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placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

8.Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

9. W budynku Szkoły wyznacza się pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby, u której 

stwierdzono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.  

10. Pomieszczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest wyposażone w: 

apteczkę pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy, środki do dezynfekcji rąk oraz zestaw 

indywidualnych środków ochrony osobistej w tym: maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki 

jednorazowe, a także fartuchy ochronne z długim rękawem, ochronniki na buty do użycia w 

razie potrzeby oraz Karta zdarzeń podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2, o 

której mowa w załączniku nr 12 do niniejszych procedur. 

11. Pracownik, który zauważy u dziecka objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, 

niezwłocznie informuje Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora. 

12. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną, Dyrektor wskazuje Pracownika, który przy wykorzystaniu środków ochrony 

osobistej tj.: maseczki ochronnej, przyłbicy, rękawiczek jednorazowych i fartucha 

ochronnego z długim rękawem  natychmiast odizolowuje dziecko od grupy szkolnej, w 

odrębnym pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji osób i opiekuje się nim do momentu 

odbioru przez Rodzica. 

13. Dyrektor niezwłocznie informuje Rodziców o stwierdzeniu u dziecka objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, powiadamia o konieczności pilnego odebrania 

dziecka ze Szkoły i ustala godzinę odbioru. 

14. Jeżeli po upływie ustalonej godziny odbioru, Rodzic nie odbierze dziecka ze Szkoły, 

Dyrektor powiadamia Powiatową Komendę Policji, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku. 

15. Pracownik wskazany przez Dyrektora kontaktuje się telefonicznie z Rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy szkolnej i informuje o zaistniałej sytuacji.  

16. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której 

przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (m.in.: mycie 

podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików i krzeseł, zabawek). 
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17. W przypadku wystąpienia u Pracownika w trakcie wykonywania pracy, niepokojących 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, Pracownik niezwłocznie informuje 

Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora, następnie przebywa w pomieszczeniu przeznaczonym do 

izolacji osób. 

18. Dyrektor lub Pracownik przez niego wyznaczony wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły 

kolejnych dzieci do czasu zakończenia czynności związanych z dezynfekcją pomieszczeń,  

w których przebywał i poruszał się Pracownik. 

19. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 2 i 8 niniejszego paragrafu 

Dyrektor lub Pracownik przez niego wyznaczony zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie Szkoły instrukcje i polecenia przez 

nią wydane. 

20. Pomieszczenia, w którym przebywał i poruszał się Pracownik  z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem SARS CoV-2 są niezwłocznie myte, a powierzchnie dotykowe m.in.: klamki, 

włączniki światła, poręcze dezynfekowane przez Pracownika wyznaczonego przez Dyrektora. 

21. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu 

przez osobę z objawami chorobowymi jest myte i dezynfekowane. 

22. Dyrektor lub Pracownik przez niego wyznaczony sporządza listę osób przebywających w 

tym samym czasie w częściach budynku Szkoły, w których przebywała osoba z objawami 

chorobowymi. 

23. Dyrektor informuje Organ prowadzący oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w 

Malborku o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci i Pracowników 

sugerujących chorobę zakaźną. 

24. Dyrektor wraz z Organem Prowadzącym na podstawie zaleceń i wskazań Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w 

przypadku stwierdzenia wystąpienia zakażenia na terenie Szkoły. 

25. W przypadku uzyskania informacji od Rodziców lub Pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnich 14 dniach na terenie 

Szkoły, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ prowadzący oraz Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek i instrukcji do dalszego 

postępowania. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 
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W załącznikach do Procedury umieszczono m.in.: 10 zasad dla Ucznia i Rodzica, 

szczegółowe zasady prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami i w małych grupach, zajęć 

pozalekcyjnych, korzystania z biblioteki szkolnej, gabinetu opieki zdrowotnej, świetlicy 

szkolnej. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Procedurami zastosowanie mają przepisy 

Ustawy, Wytycznych, przepisy wewnętrzne obowiązujące w Szkole oraz przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

Procedura obowiązuje od: 01.09.2020 r. 

Niniejszy dokument jest własnością Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku, 

ul. Józefa Wybickiego 32 – do użytku wewnętrznego, podlega nadzorowi. 
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Załączniki (23): 

1.Deklaracja rodziców/ opiekunów – świetlica szkolna 

2.Ankieta kwalifikacji dziecka do szkoły 

3.Oświadczenie Rodzica/Opiekuna 

4.Oświadczenie Pracownika 

5.Instrukcja skutecznego mycia rąk 

6.Instrukcja dezynfekcji rąk 

7.Instrukcja nakładania i zdejmowania maski 

8.Instrukcja nakładania i zdejmowania rękawic 

9.Rejestr z monitoringu pomiaru temperatury  

10.Zasady czyszczenia i dezynfekcji wyposażenia sal szkolnych, w tym pomocy dydaktycznych 

i zabawek 

11.Karta monitorowania dezynfekcji 

12.Karta zdarzeń podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 

13.Klauzula informacyjna dla Rodzica – ochrona danych osobowych 

14.Zasady bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć indywidualnych 

15.Zasady bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć świetlicowych 

16.Zasady postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 (18) 

17.Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizowania zajęć pozalekcyjnych 

18.Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

19.Zasady korzystania z gabinetu opieki zdrowotnej 

20. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

na COVID-19 – osoby przebywającej w szkole 

21.Zasady przewozu samochodem służbowym osób niepełnosprawnych  

22.10 zasad dla Rodzica 

23.10 zasad dla Ucznia 
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Załącznik nr 1 

do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego ......................................................................... 

Telefon kontaktowy ................................................................................................................. 

Adres e-mail ............................................................................................................................ 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 

w Malborku 
 

DEKLARACJA  

W związku z brakiem możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem 

wynikającym z konieczności osobistego świadczenia pracy przez Rodziców/Opiekunów 

prawnych  ............................................................................................................................................  

 (imię i nazwisko dziecka) 

proszę o zapewnienie opieki świetlicowej nad ww. dzieckiem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 

1 w Malborku w okresie od dnia …………………………………… roku w godzinach 

od ……………………. do ……………………. .  

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w załączniku nr 1 

i załączniku nr 2. Przekazane dane są zgodne z prawdą i zdaje sobie sprawę, że zatajenie istotnych 
informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną prawną w tym 

zakresie. 

3. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do udziału dziecka  

w organizowanej przez Zespół Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Malborku opiece. 
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 

w Malborku o każdorazowej zmianie danych zawartych w niniejszej Deklaracji.  

 

 

  ...............................................................  

 data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

ANKIETA KWALIFIKACJI DZIECKA DO SZKOŁY 

 

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................... 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego ......................................................................... 

Telefon kontaktowy ................................................................................................................. 

Adres e-mail ............................................................................................................................ 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał/a Pan/i lub dziecko lub ktoś 
z domowników, za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów 
publikowana codziennie w raportach WHO  na stronie 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports/) 

O Tak 
O Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/miała Pani lub dziecko kontakt 
z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

O Tak 
O Nie 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/miała Pani lub dziecko kontakt 
z osobą, która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów 
publikowana codziennie w raportach WHO  na stronie 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports) 

O Tak 
O Nie 

4. Czy Pan/i lub dziecko lub ktoś z domowników jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym  lub kwarantanną? 

O Tak 
O Nie 

5. Czy obecnie występują u Pana/i lub dziecka objawy chorobowe sugerujących 
chorobę zakaźną (m.in.: gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle 
gardła, inne nietypowe)? 

O Tak 
O Nie 

6. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy 
u kogoś z domowników? 

O Tak 
O Nie 

  ...............................................................  

 data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................... 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego ......................................................................... 

Telefon kontaktowy ................................................................................................................. 

Adres e-mail ............................................................................................................................ 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z Zarządzeniem nr 37/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku z dnia 27 sierpnia 2020 

roku w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku 

w związku z wystąpieniem COVID-19 i zobowiązuje się do jego przestrzegania 

i stosowania.  

2. Zobowiązuję się przyprowadzać do Szkoły dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zostałam 

poinformowana/zostałem poinformowany, że dzieci są przyprowadzane do Szkoły 

wyłącznie przez osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

3. Jednocześnie informuję, że w miejscu zamieszkania dziecka nie przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Zapoznałam się/zapoznałem się z informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 

zarówno u dziecka, Rodziców/Opiekunów Prawnych, jak i innych domowników oraz 

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem mojego 

dziecka do Szkoły. 

5. Zobowiązuje się natychmiast powiadomić Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku lub Zastępcę Dyrektora - telefonicznie na numer 

telefonu 500283576 o wszelkich zmianach w stosunku do informacji zawartych 

w niniejszym Oświadczeniu pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

6. Zobowiązuję się natychmiast powiadomić Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku lub Zastępcę Dyrektora - telefonicznie na numer 

telefonu 500283576 w sytuacji gdy: 

7. miałam/miałem kontakt lub moje dziecko lub ktoś z domowników z osobą, która 

powróciła z regionów wysokiego ryzyka zakażenia wirusem, osobą, u której 

występuje podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2 lub osobą objętą kwarantanną 



Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Malborku 

25 

 

bądź nadzorem epidemiologicznym, 

8. zostałam objęta/zostałem objęty lub moje dziecko lub ktoś z domowników 

kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub o podejrzeniu zakażenia wirusem 

SARS CoV-2, 

9. pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób 

trzecich. 

 

  ...............................................................  

 data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka, codziennie 

przed wejściem do szatni szkolnej oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. Wyniki pomiaru temperatury ciała dziecka będą odnotowywane 

w Rejestrze monitoringu pomiaru temperatury, prowadzonym zgodnie z załącznikiem nr 9 

do niniejszych Procedur. Przyjmuję do wiadomości, że do Szkoły przyjmowane są wyłącznie 

dzieci z temperaturą ciała nie wyższą niż 37°C. 

 

  ...............................................................  

 data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 4 

do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

Malbork, dnia …................................ 

 ......................................................   

   Imię i nazwisko pracownika 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z Zarządzeniem nr 37/2019-2020 Dyrektora 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1  w Malborku Procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 

 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania i stosowania.  

Zobowiązuje się do dokonywania pomiaru temperatury ciała 2 razy dziennie, w tym rano przed 

przystąpieniem do pracy. 

Oświadczam, że zostałam/em poinstruowana/y, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie powinnam/powinienem przychodzić 

do pracy, ale pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem , stacją 

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112i poinformować, że mogę być zakażona/y koronawirusem SARS 

CoV-2. 

Zobowiązuję się natychmiast powiadomić Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora telefonicznie na 

numer telefonu  500 283 576 w sytuacji gdy: 

- Miałam/em kontakt z osobą, która powróciła z regionów wysokiego ryzyka zakażenia 

wirusem, osobą, u której występuje podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2 lub 

osobą objętą kwarantanną bądź nadzorem epidemiologicznym, 

- Zostałam/em objęta/y kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub o podejrzeniu 

zakażenia wirusem SARS CoV-2, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

Zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz komunikatami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi wirusa SARS-CoV-2, 

dostępnymi na stronach gis.gov.pl i www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz do stosowania się do 

ich zaleceń. 

  .....................................................  

 data i czytelny podpis pracownika 
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Załącznik nr 5 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 
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Załącznik nr 6 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 
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Załącznik nr 7 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 
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Załącznik nr 8 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 
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Załącznik nr 9  

do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

REJESTR MONITORINGU POMIARU TEMPERATURY  

 

Data wykonania pomiaru: ………………..……….. 

L.p. Nazwisko i imię dziecka 
Wskazanie 

termometru 
Godzina 

Podpis osoby 

monitorującej 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

7 

 

    

8 

 

    

9 
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Załącznik nr 10 

do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Zasady czyszczenia i dezynfekcji wyposażenia sal szkolnych,  

w tym pomocy dydaktycznych i zabawek 

 

1. Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę zapobiegania i przeciwdziałania 

oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na 

celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.  W przypadku przedszkoli 

dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, 

grzybów. 

2. W czasie otwarcia przedszkola w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny 

zakres dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy 

dziecka zabawkami przez niego użytymi.  

3. W czasie epidemii zabawki są dezynfekowane po użyciu przez dziecko.  

4. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 

1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć 

ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz 

bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę. Należy 

zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy 

także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

2. Niektóre zabawki można myć w zmywarce — zabawki twarde, niewielkich 

rozmiarów można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 

85°C. 

3. Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy 

prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą 

specjalnych preparatów. 

Etap 2: dezynfekcja 

1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim 

etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego 

zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania 

przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym 

dla dzieci: 

a. środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

b. ściereczką nasączoną preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu. 
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3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast 

jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu. 
5.Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 

1. Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu 

lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je 

za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie 

wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną 

odpowiednim środkiem dezynfekującym. 

2. Zabawki materiałowe 

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają 

usunięte i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu 

na brak możliwości skutecznej dezynfekcji. 

3. Zabawki i instrumenty muzyczne  

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę 

zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji 

przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba 

dezynfekować po każdym użyciu. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są usunięte. 

4. Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i 

dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia 

te mogą być myte w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). 

Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem 

dezynfekującym.  

Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu 

pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 

5. Kredki 

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca się 

mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu 

dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. 

6. Książki 

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. 
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Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji 

przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie 

wytrzeć do sucha. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się puzzli, kredek i materiałów plastycznych 

do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych 

w indywidualnych szafkach lub pojemnikach. 

7. Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. 

Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do 

dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki 

i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu. 

8. Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare 

mydło - również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin. 

Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. Zaleca kierowanie się 

następującymi wskazówkami: 

a) preparat powinien być bezwonny, 

b) preparat nie może podrażniać skóry, 

c) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

d) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 

e) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta dotyczące przeznaczenia preparatu. 
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Załącznik nr 11 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

KARTY MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI 

Lp. 

Data 

wykonania 

dezynfekcji 

Godzina 
Osoba 

wykonująca 

Podpis 

wykonującego 

Podpis osoby 

kontrolującej 
Uwagi 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        
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Załącznik nr 12 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

KARTA ZDARZEŃ PODEJRZENIA ZARAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM SARS CoV-2 

L.p. Data 

Nazwisko i imię osoby, u 

której wystąpiły objawy 

chorobowe sugerujące 

zakażenie koronawirusem 

SARS CoV-2 

Objawy Formy pomocy 

Podpis osoby 

opiekującej 

się dzieckiem 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

9 
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Załącznik nr 13 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowy  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, 

informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 

w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 32, 82-200 Malbork, NIP: 5792271087, REGON: 

383602624 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może Pan/i się 

skontaktować w sprawach ochrony Pana/i danych osobowych i realizacji swoich praw 

pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@zsp1malbork.pl lub pisemnie 

na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 32, 

82-200 Malbork. 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a.  Kwalifikacji do udziału w zajęciach – Art. 6 lit A RODO  - zgoda osoby której dane 

dotyczą, 

b. Weryfikacji osób do udziału zajęciach Art. 6 lit C RODO  - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 

Art. 5 lit F RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 

z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 

interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 

dzieckiem. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają 

udostępnione w celu realizacji umowy np. dostawy. 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem MEN 

z dn. 29 sierpnia  2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 



Strona 38 z 63 

38 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 2 września 

2014 r. z późn. zm. ) 

7. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana/i danych do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

8. W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

9. Posiada Pan/i prawo do: 

 żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,  

 ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO, 

 żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

 lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO, 

 przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO. 

 

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat Ochrony 

Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie www. 
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Załącznik nr 14 

do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Zasady 

bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć indywidualnych z uczniami w tym 

rewalidacyjnych, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz zajęć w małych 

grupach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Malborku 

 

1. Od 01 września br. będą organizowane w szkole dla dzieci i młodzieży, w tym ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia indywidualne oraz zespołowe. 

2.Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne 

warunki ich realizacji. 

3.W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 1 w Malborku obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa: 

1)W zakresie  warunków sanitarnych: 

W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są 

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie 

potrzeby) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania. 

Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez: wspieranie i promowanie 

wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: 

a)higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

b)higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce), 

c)uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. 

rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: przed i po 

kontakcie z dziećmi i młodzieżą, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub 

sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej, 

d)nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić 

żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 

dezynfekcję rąk, 

e)zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym 
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pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji, 

f)w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz 

informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

g)przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

h)zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte 

środki ochrony indywidualnej. 

i)wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

j)Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

k)informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny 

oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 

m)regularne wietrzenie pomieszczeń. 

n)regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia 

wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: 

o)regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, 

blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

p)dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur 

i myszek, włączników świateł. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po 

zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę 

uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

r)w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej 

osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę 

bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie 

z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do 

dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

s)pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

t)bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 
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dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa.  

u)w przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub 

sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji 

i poleceń. 

w)pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym 

jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, 

należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości 

min. 2 m z każdej strony. 

z)ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

ż)stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

2) W zakresie organizacji pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku: 

Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia realizacji zajęć. 

a)Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów 

wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu 

i skorzystanie z teleporady medycznej. 

b)W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z 

osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

c)Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

d)Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.; 

e)Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku ich 

złego samopoczucia. 

f) Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-

CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

3)W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 
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a)Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi 

i młodzieżą uczestniczących w zajęciach indywidualnych i zespołowych od uczestników 

zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 

b)Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji 

pracy i zajęć. 

c)W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb 

i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych 

grupach o stałym składzie. 

d)Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do 

prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego 

uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się 

częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 

60%). 

e)Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, 

włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody 

i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy 

uczestników). 

f)Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust. 

g)Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb 

dzieci i młodzieży. 

h)Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje 

się używania klimatyzacji. 

i)W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego 

z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć 

w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
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Załącznik nr 15 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Zasady 
bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki i prowadzenia 

zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 w 

świetlicy szkolnej 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Malborku 
Na podstawie: 

- Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych  
 

Organizacja zajęć świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku: 

1.Od 1 września 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych w świetlicy szkolnej 

2.W grupie może przebywać do 25 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy 

uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

3.W miarę możliwości do grupy świetlicowej przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

4.Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

5.Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

6.Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7.W miarę możliwości w sali zajęć świetlicowych odległości pomiędzy stanowiskami dla 

uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.  

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

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

9.W zajęciach świetlicowych - prowadzonych w sali gimnastycznej lub auli szkolnej - mogą 

uczestniczyć, z zachowaniem dystansu, dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany 

sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

10.Należy wietrzyć sale świetlicowe co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 
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11.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

12.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony 

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

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

dystans. 

14.Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

15.Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów. 

16.Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

17.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18.Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu zajęć świetlicowych. 

19.W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń spowodowanych wirusem SARS 

CoV-2 do Szkoły na zajęcia świetlicowe przyjmowane są wyłącznie dzieci, których Rodzice 

nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem.  

20.Brak możliwości pogodzenia pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dzieckiem Rodzic 

potwierdza w deklaracji, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszych Procedur oraz 

zaświadczeniem o zatrudnieniu z zakładu pracy. 

21.W przypadku, gdy liczba dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy 

zawodowej z opieką nad dzieckiem będzie większa niż liczba miejsc, w pierwszej kolejności 

do świetlicy będą przyjmowane dzieci: 

1)pracowników systemu ochrony zdrowia,  

2)pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Malborku oraz jednostek organizacyjnych Miasta 

i Gminy Malbork, 

3)pracowników służb mundurowych, 
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4)pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

22.Świetlica jest czynna w godzinach rannych od 7:00 do 9.00 i w godzinach 

popołudniowych od 11.30 do 17.00. 

23.Nauczyciele świetlicy i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

24.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

25.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m 

od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

27.Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

28.Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

29.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły i na zajęcia świetlicowe. 

30.Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w świetlicy szkolnej do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach. 

31.Wychowawcy świetlicy zapewniają sposoby szybkiej komunikacji z 

rodzicami/opiekunami ucznia poprzez kontakt telefoniczny i e - mailowy. 

32.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

33.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń świetlicowych i powierzchni oraz toalet 

odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w placówce. 
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                                                                                                                           Załącznik nr 16 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

Zasady 

postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika Szkoły Podstawowej nr 5 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF  w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w 

Malborku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. 

1.Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku  wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, które w formie plakatu 

dostępne są we wszystkich pomieszczeniach w których przebywają pracownicy. 

2.Pracownicy są poinformowani, że w przypadku  wystąpienia niepokojących objawów 

choroby nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem SARS CoV-2. 

3.Pracownik, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną 

nie jest dopuszczony do pracy.  

4.Pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi w fazie 

zaostrzenia inne niż choroba zakaźna mogą otrzymać polecenie pracy zdalnej, powierzenie 

wykonywanie innej pracy lub zostać przeniesieni w stan gotowości do pracy. 

5.Wyznacza się "gabinet stomatologa" jako miejsce w którym można odizolować pracownika 

w przypadku stwierdzenia widocznych objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną do 

czasu opuszczenia przez niego budynku szkoły. 

6.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy: 

1)niezwłocznie odsunąć go od pracy do miejsca o którym mowa w pkt 5 i odesłać transportem 

indywidualnym do domu; 

2)wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci; 
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3)powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

7.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

8.W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

9.Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ 

częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10.Pracownicy są systematycznie informowani  o aktualnych zaleceniach Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  i nowych 

przepisach sanitarnych obowiązujących w przedszkolu. 
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Załącznik nr 17 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Zasady 
postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

w trakcie prowadzonych w szkole zajęć pozalekcyjnych 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.Z zajęć w formie pozalekcyjnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej COVID-19. 

2.W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy 

termometru bezdotykowego (by dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać 

zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła 

zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia). 

3.W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który 

podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na konsultacje w danym dniu. 

4.Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do 

szkoły na zajęcia pozalekcyjne wyłącznie przez uczniów zdrowych, a także o 

nieprzychodzeniu do szkoły przez uczniów, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji – w takim przypadku uczeń nie powinien uczęszczać na konsultacje. 

5.Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel 

sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie 

potrzeby. 

6.Wyznacza się pracownika obsługi, jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie 

wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów.  

7.Zajęcia pozalekcyjne odbywają się według harmonogramu opracowanego przez 

wicedyrektora szkoły i przekazywanego uczniom i rodzicom pocztą elektroniczną. 
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§ 2 

Sposób organizowania zajęć pozalekcyjnych 

1.Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zadbać, aby w grupie nie przebywało 

jednocześnie więcej niż 12 uczniów  

2.Minimalna przestrzeń przeznaczona do organizacji zajęć w sali nie może być mniejsza niż 

4 m² na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

4.Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne powinien wyznaczyć jedną, stałą salę, w 

której odbywają się zajęcia z tą samą grupą. 

5.W trakcie zajęć odległości między poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić mniej 

niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń). 

6.Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ucznia. Należy 

poprosić uczniów, by nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku 

gdy uczeń zgłasza brak w przyborach szkolnych, powinien on zostać uzupełniony za 

pośrednictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien dostarczyć wcześniej 

zdezynfekowane przybory. 

7.Należy poprosić uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów (nie 

służących prowadzonym zajęciom). 

8.Nauczyciele powinni poprosić uczniów, by ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu 

kontaktowi między nimi. 

9.Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez 

nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

10.Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami powinien organizować przerwę ze swoją grupą 

w odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

Grupa powinna spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela sprawującego nad nią opiekę. 

W przypadku gdy nauczyciel jest zmuszony zostawić na chwilę uczniów, powinien poprosić 

o zastępstwo innego pracownika szkoły. 
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                                                                                                                        Załącznik nr 18 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

Zasady 

postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

w trakcie korzystania z biblioteki szkolnej 

§ 1 

Korzystanie z biblioteki 

1.Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz 

wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów są Pani Beata Olińska i Pani Katarzyna 

Buła – nauczyciel bibliotekarz. 

2.W bibliotece może jednocześnie przebywać 3 uczniów (maksymalnie 1 osoba na 4 m2, przy 

zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2 m) – informację o tym 

należy zamieścić przed wejściem do biblioteki. 

3.Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 14:00 we wszystkie dni tygodnia. 

4.Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłony ust 

i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby. 

5.Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub 

na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane 

egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. Należy pamiętać o 

założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę. 

6.Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na 

szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać 

książek lampami UV. 

7.Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 
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8.W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy poszczególnymi 

uczniami nie powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko 

jeden uczeń). 

§ 2 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1.Zobowiązuje się personel sprzątający pomieszczenia biblioteczne do regularnego 

dokonywania prac porządkowych, a także dezynfekowania co 3 h powierzchni dotykowych – 

w tym klawiatur, myszek w czytelni szkolnej. Przeprowadzenie prac porządkowych należy 

odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy 

ogłoszeń. 

2.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

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

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie 

i pracownicy biblioteki nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

3.Pracownicy biblioteki powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni 

dopilnować, aby robili to uczniowie. 

4.W bibliotece nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak 

i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

5.Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach bibliotecznych znajdowały się plakaty z 

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

instrukcje. 

6.Pracownicy biblioteki z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i 

powinni unikać przychodzenia do pracy. 

7. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, a także są zobowiązani do korzystania z nich w 

razie potrzeby. Dyrektor wyznacza kierownika gospodarczego – jako osobę odpowiedzialną 

za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach. 
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§ 5 

Kontakt z osobami trzecimi 

1.Do odwołania należy w bibliotece ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do 

niezbędnego minimum. 

2.W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik biblioteki 

powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 

2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki 

ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu 

z uczniami. 

3.Przebywanie osób spoza szkoły w pomieszczeniu biblioteki może mieć miejsce wyłącznie 

w wyznaczonym do tego obszarze, wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków 

ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa). 

4.Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli taka 

osoba wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być 

one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 
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Załącznik nr 19 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Zasady 

postępowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej 
 

1.Celem zastosowania procedury jest: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i 

opiekunom dzieci podczas sprawowania opieki nad uczniem w środowisku nauczania i 

wychowania w okresie epidemii Sars-coV-2 oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 uczniów, pracowników placówki i ich rodzin a także zapobieganie 

szerzeniu się SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19. 

2.Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do 

dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub 

FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe 

wodoodporne, instrukcje prawidłowego mycia  i dezynfekcji rąk. Instrukcję zakładania i 

zdejmowania rękawic jednorazowych i maseczek ochronnych oraz kosze na zużyte środki 

ochrony indywidualnej. 

3.W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym przebywa tylko jeden 

uczeń/dziecko, który niezwłocznie po wejściu do gabinetu dezynfekuje ręce i ma mierzoną 

temperaturę. 

4.W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów 

przesiewowych, sprawowanie opieki po przesiewowej oraz czynne poradnictwo nad 

uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami 

higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, 

okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.  

5.W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i 

zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i 

niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i 

procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, 

pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki 

ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, 

jednorazowy fartuch flizelinowy.  

6.Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza 

standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji 

infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. 
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7.W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku 

szkoły należy przestrzegać dystansu min. 1,5-2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, 

rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na 

porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.  

8. Planując badanie bilansowe, należy podzielić je na dwa etapy: teleporadę, podczas której 

należy przeprowadzić badanie podmiotowe oraz te elementy bilansu, które można omówić 

telefonicznie lub przez wypełnienie ankiety przez rodzica/opiekuna wynikające z 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. ws. świadczeń gwarantowanych 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 736z późn. zm.) Z uwagi na 

trwającą pandemię, elementem teleporady powinien być wywiad epidemiologiczny, który 

powinien zawierać pytania dotyczące: epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia 

SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów i innych domowników (np. kontakt w 

ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w 

kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powrót w ciągu 14 ostatnich dni z 

zagranicy),objawów ostrej infekcji dróg oddechowych, biegunki lub innych objawów, które 

mogłyby wskazywać na COVID-19, zarówno u dziecka, jego opiekunów, jak i innych 

domowników Jeśli jakaś odpowiedź na pytania z wywiadu epidemiologicznego jest 

twierdząca, należy odstąpić od przeprowadzenia bilansu i postępować w zależności od 

wywiadu (zgłoszenie do PSSE, skierowanie do Izby Przyjęć Oddziału Zakaźnego celem 

wykonania diagnostyki, etc.). 

9.Zasady organizacji badań bilansowych: 

a. badania bilansowe powinny się odbyć w odstępie nie dłuższym niż tydzień. Jeśli odstęp 

czasowy pomiędzy teleporadą, a wizytą osobistą jest dłuższy niż „z dnia na dzień”, w dniu 

poprzedzającym wizytę osobistą w gabinecie należy przeprowadzić aktualizację wywiadu 

epidemiologicznego. 

b. należy stosować separację czasową wizyt, aby w tym samym miejscu i czasie w poczekaln i 

uniknąć gromadzenia się uczniów i opiekunów  

c. nauczyciel do gabinetu pielęgniarki wysyła tylko jednego ucznia, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z pielęgniarką szkolną 

d. Pielęgniarka przeprowadzająca bilans musi stosować zasady dotyczące zapobiegania 

zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu: środki ochrony 

indywidualnej: maseczka chirurgiczna z przyłbicą, rękawiczki jednorazowe, fartuch 

(preferowany fartuch jednorazowy, a w przypadku braku –czysty fartuch wielorazowy, 

wykorzystany wyłącznie do badania dzieci zdrowych) dezynfekcję powierzchni i sprzętów, z 



Strona 55 z 63 

55 

którymi styka się pacjent (kozetka, waga, stetoskop, sprzęt do badań bilansowych, inny 

drobny sprzęt medyczny używany przy pacjencie) - po każdym pacjencie. Konieczne jest 

także wietrzenia gabinetu po każdym uczniu/pacjencie. 

12. Sprzątanie gabinetu profilaktycznego i  dezynfekcji powierzchni ( w tym m.in. 

dezynfekcja blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu) odbywa się  z 

częstotliwością 2 razy dziennie. Podejmowane czynności dotyczące procesów sprzątania, 

mycia i dezynfekcji gabinetu zapisywane są na karcie pomieszczenia. 

13. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. gorączka pow.38 stopni, kaszel, 

duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować osobę chorą do 

domu oraz zalecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który 

pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy 

Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły są w stałym kontakcie i realizują 

jego zalecenia. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić 

pod nr 112- dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem 

„COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka powinna 

polecić uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki. Dyrektor szkoły wyznacza pokój, 

w którym uczeń/dziecko będzie odizolowane do czasu przybycia opiekuna. 

Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy 

międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się 

najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez 

ucznia/dziecko, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.  

14. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, u którego objawy sugerują 

podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi 

zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z 

filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch 

barierowy wodoodporny.  

15. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą 

nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych. 
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Załącznik nr 20 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Zasady 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

na COVID-19 osoby przebywającej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w 

Malborku 

 

1. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku  wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, które w formie plakatu 

dostępne są we wszystkich pomieszczeniach w których przebywają pracownicy. 

2. Wyznacza się "gabinet stomatologa" jako miejsce w którym można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia widocznych objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną do 

czasu opuszczenia przez niego obiektu szkoły. 

3. Personel szkoły, w przypadku niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że może być zakażony koronawirusem; 

4. Należy obowiązkowo na bieżącego śledzić informacje GIS i Ministra Zdrowia dostępne na 

odpowiednich stronach WWW, m. in. na: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/; 

5. Należy obowiązkowo niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika w przypadku 

wystąpienia u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także 

– w takiej sytuacji – powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń; 

6. Podczas egzaminu, w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu 

nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na 

danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć stosowną procedurę. 

7. Obszar, po którym poruszała się wskazana osoba, poddać gruntownemu sprzątaniu 

dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.); 
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8. Obowiązkowo wdrożyć dodatkowe procedury zalecone przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego; 

9. Obowiązkowo umieścić w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów, 

w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno -epidemiologicznej: 

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Malborku, ul. 

Słowackiego 64: 

- telefon alarmowy związany z koronawirusem 693 115 766 

- telefon:  55 647 25 55 w godz. 7.25  - 15.00, 

- e- mail: psse.malbork@pis.gov.pl 

Szpital Zakaźny Gdańsk  58 341 55 47 

Szpital Gdynia   58 699 85 78 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król, 

ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork: 

- telefon:  55 646 02 64 

   55 646 02 00 

-  e-mail:  sekretariat@pcz.net.pl 

 

10.W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

11.Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie 

w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

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

z zakażonym. 
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                                                                                                                 Załącznik nr 21 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

Zasady 

przewozu osób środkiem transportu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w 

Malborku 

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. 

Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania kierowców taksówek w trakcie epidemii 

SARS-CoV-2 w Polsce  Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego 

Celem  procedury jest: 

•Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa kierowcy oraz przewożonych osób. 

•Minimalizowanie ryzyka zakażenia kierowcy oraz przewożonych osób. 

•Ograniczenie liczby kontaktów w samochodzie w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

•Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 

epidemii. 

Zakres procedury: 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy. 

a)Posiadanie przez kierowców lub zapewnienie kierowcom mającym kontakt z przewożonymi 

osobami środków ochrony indywidualnej (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub 

preparaty do dezynfekcji rąk). 

b)Zapewnienie, w miarę możliwości wietrzenia pojazdów. W czasie przewozu osób - jeśli to  

możliwe, nie korzystać z klimatyzacji (przewietrzyć pojazd przed lub po zrealizowanym 

kursie). 

c)Dbać o regularną wymianę filtrów w klimatyzacji  i dokonywać stosownych przeglądów. 

d)Osoby przewożone powinny mieć zapewnioną możliwość zdezynfekowania rąk. 
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e)Szczególną troskę o kierowców z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne (osoby 

powyżej 60 r.ż. i przewlekle chore) – jeśli to możliwe, unikanie przez kierowców 

bezpośredniego kontaktu z osobami przewożonymi. 

2.Wytyczne dla kierowcy: 

a)Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem/zdezynfekować 

ręce odpowiednim środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

b)Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz dezynfekować ręce lub nosić rękawice 

ochronne podczas wykonywania obowiązków (możliwość rezygnacji z ww. zabezpieczenia 

w przypadku zamontowania przegrody oddzielającej kierowcę od osób przewożonych). 

c)w przypadku konieczności opuszczenia pojazdu - zachować bezpieczną odległość 

(rekomendowane jest co najmniej 1,5 metra). 

d)Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, osuszać wyłącznie przy użyciu 

ręczników jednorazowych, / dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

e)Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce. 

f)Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

g)Dołożyć wszelkich starań, aby przestrzeń pojazdu była czysta i higieniczna. 

h)Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych wnętrza pojazdu po każdym 

zrealizowanym kursie. 

i)Zapoznanie się z procedurą postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia 

zakażenia. 

3.Zapewnienie bezpieczeństwa w pojeździe. 

a)Zapewnienie bezpieczeństwa w pojeździe, w szczególności poprzez: 

- Możliwość zamontowania w pojazdach przegrody odgradzającej kierowcę od przewożonych 

osób. 

- Niezajmowanie przez osoby przewożone miejsca z przodu obok kierowcy, chyba że 

kierowca wyrazi na to zgodę. 

b)Zajmowanie tylko maksymalną liczbę miejsc siedzących w pojeździe, 
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c)Dopilnowanie, aby w pojeździe osoby przewożone posiadały środki ochrony osobistej 

(osłonę ust i nosa, rękawiczki lub aby zdezynfekowali dłonie przed skorzystaniem z pojazdu). 

d)Ograniczenie wykorzystania urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe), 

e)Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się przewożone osoby, np. uchwyty, oparcia 

siedzeń, klamki, drzwi, przegrody, pasy klamrowe, powinny być dezynfekowane środkiem 

dezynfekującym lub czyszczone wodą z detergentem po zakończeniu każdego kursu. 

f)Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów 

telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych 

4.Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u kierowcy . 

a)Kierowca powinien zostać poinstruowany, że w przypadku wystąpienia objawów 

sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

b)Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

c)W przypadku wystąpienia u kierowcy wykonującego swoje zadania objawów sugerujących 

zakażenie SARS-CoV-2, kierowca odstępuje od wykonywania pracy i powraca transportem 

indywidualnym do domu. Kierowca powiadamia  dyrektora ZSP nr 1 w Malborku oraz 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

d)Zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji pojazdu, w tym wszelkich powierzchni 

dotykowych. 

e)Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

5.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2  u 

przewożonych osób. 

a)W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba przewożona nie powinna zostać wpuszczona 
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do pojazdu. Powinna zostać poinstruowana (rodzic lub opiekun) o konieczności 

skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

b)Kierowca powinien zgłosić incydent do dyrektora ZSP nr 1 w Malborku, co umożliwi 

ustalenie obszaru lub pojazdu, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych. 

c)Ustalenie listy pracowników oraz przewożonych podopiecznych (jeśli to możliwe) 

obecnych w tym samym czasie w pojeździe, w którym przebywał chory, i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

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

z zakażonym. 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2020 r. 
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Załącznik nr 22 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 
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Załącznik nr 23 

do  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Malborku w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 

 

 


