
Procedura bezpieczeństwa 

dotycząca zapobieganiu i przeciwdziałaniu covid-19 wśród dzieci, rodziców 

i pracowników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila 

Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej 

 

§1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.), 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493), 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

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

7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 

2020r. 

 



§2 

Podstawowe cele wdrażania procedur 

1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 

wirusem SARS-Co-V-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, nauczycieli, 

pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy 

Wielkiej.  

2. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w szkole.  

3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.  

4. Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci. 

5. Informowanie pracowników, rodziców  i opiekunów o szczegółowych zasadach 

funkcjonowania szkoły w trakcie epidemii Covid-19.  

§3 

Zakres i okres obowiązywania procedury 

Procedura obejmuje działania dyrektora, nauczycieli, pracowników oraz innych osób 

przebywających na terenie szkoły w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół lub do 

odwołania.  

§4 

Zadania rodziców 

1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w szkole, należy 

przekazać dyrektorowi lub wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.  

2. Zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i ze szkoły.  

3. Przyprowadzanie do oddziału przedszkolnego dziecka zdrowego – bez objawów 

chorobowych. Nie należy posyłać dziecka do szkoły, jeśli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

4. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły  niepotrzebnych przedmiotów  czy 

zabawek. 

5. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na 



powitanie). Podkreślać, że należy unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce 

wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

6. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  

czy kasłania.  

§5 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

2. Podczas drogi do i ze szkoły rodzice/opiekunowie i dzieci od 4 roku życia powinni 

być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). 

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do  wyznaczonego obszaru na terenie 

szkoły 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). 

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

5. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

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

przyprowadzać/posyłać  dziecka do szkoły. 

7. Przy zauważeniu przez wychowawcę/ nauczyciela u dziecka/ucznia jakichkolwiek 

objawów chorobowych (tj. kaszel, katar, duszności lub inne zgłaszane przez dziecko) 

rodzic/opiekun bezwzględnie musi odebrać dziecko/ucznia ze szkoły.  

8. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

ochronne, maja zakryte usta i nos i nie przekraczają obowiązujących stref 

przebywania.  

9. O wejściu do budynku szkoły decyduje wyznaczony przez dyrektora pracownik.  

§6 

Organizacja pracy w szkole 



1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas 0-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. 

2. Czas trwania zajęć w poszczególnych dniach podaje rodzicom uczniów wychowawca/ 

opiekun grupy/nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualne za pośrednictwem 

dziennika Librus (klasy I-III), aplikacji Messenger (oddział przedszkolny). Informacja 

ta będzie również umieszczona przez nauczyciela na tablicy ogłoszeń przy wejściu do 

szkoły i przy drzwiach sali, w której odbywają się zajęcia.  

3. Uczeń wchodzi do szkoły głównym wejściem, przy wejściu następuje dezynfekcja rąk 

pod nadzorem pracownika obsługi, następnie uczeń udaje się do wyznaczonej szatni i 

ściąga wierzchnie ubranie oraz obuwie.  

4. W szatni uczniowie korzystają z co drugiej szafki, w szatni przebywają pod nadzorem 

nauczyciela lub pracownika obsługi. 

5. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, gdzie przy wejściu dezynfekuje ręce pod 

nadzorem nauczyciela.  

6. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

7. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci o 2.  

8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali wynosi nie mniej niż 4m
2
 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli).  

9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min.  1,5 m  (1 uczeń – 

1 ławka szkolna).  

10. Do grupy w miarę możliwości przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

11. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

12. W sali, w której przebywa grupa uczniów, nie ma żadnych przedmiotów i sprzętów, 

których nie można umyć, uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

13. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone i 

dezynfekowane.  

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

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

15. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

16. Uczeń nie może przynosić z domu  do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów.  

17. Należy wietrzyć salę lekcyjną co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 



18. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

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

Zorganizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  

19. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

20. Przerwy w klasach I – III będą organizowane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

po 45 min. Uczniowie przerwy spędzają pod nadzorem nauczyciela. W trakcie 

przerwy nie kontaktują się z dziećmi z innych grup. W szkole obowiązuje 

harmonogram przerw dostosowany do zaleceń MEN i GIS (różne grupy mają różne 

godziny przerw). Jeżeli sale znajdują się na różnych piętrach przerwy mogą być w tym 

samym czasie.  

21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, pod nadzorem nauczyciela, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi.  

22. Uczniowie jednej grupy pod kierunkiem nauczyciela mogą przebywać na terenie 

boiska przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.  

23. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony  

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

zabezpieczony  przed używaniem. 

24. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. (np. spacer) 

25. Na terenie szkoły ograniczone zostanie stykanie się ze sobą poszczególnych grup 

uczniów. W tym celu poszczególne grupy będą przyjmowane do szkoły w różnych 

godzinach, w różnych godzinach zakończą zajęcia, obowiązują również różne godziny 

przerw oraz zajęć na boisku według ustalonego harmonogramu. 

26. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują  dystans społeczny między sobą, w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

27. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

28. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi 

osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki 

ochronne lub przyłbice). 

§7 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 



1. Przy wejściu głównym umieszczone zostają numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

ochronne, mają zakryte usta i nos i nie przekraczają obowiązujących stref 

przebywania wyznaczonych taśmą.  

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

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

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Na ternie szkoły nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, 

nauczycieli, jak i pracowników obsługi. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z 

takiej formy zabezpieczenia. 

5. W każdym pomieszczeniu wspólnego użytku znajdują się środki do dezynfekcji, 

osoby wchodzące do pomieszczenia mają obowiązek zdezynfekować dłonie.  

6. Prace porządkowe na terenie szkoły prowadzone są regularnie, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości sal lekcyjnych, sal do konsultacji, pomieszczeń 

sanitarnych, ciągów komunikacyjnych. Dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: 

poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, myszki, poręcze krzeseł i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.  

7. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych oraz dezynfekowanie powierzchni 

dotykowych przeprowadza się po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku 

zajęć indywidualnych) lub grupę uczniów i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika 

lub drugą grupę uczniów.  

8. Na ternie szkoły obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

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

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 



przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

10. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

11. Zużyte, jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.  

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

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

instrukcje. 

13. Na bieżąco dezynfekuje się toalety.  

14. Pomieszczenia w szkole są regularnie wietrzone.  

§8 

Przygotowanie i wydawanie posiłków  

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk 

pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie 

wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, 

obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z 

dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

3. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do 

przeprowadzania uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest 

posiłek. 



4. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel 

sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co 

najmniej 60
o
C. 

§9 

Konsultacje dla uczniów w szkole 

1. Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły możliwe są konsultacje dla uczniów klasy VIII, a 

od 1 czerwca br. konsultacje dla uczniów wszystkich klas.  

2. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej 

3. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywają się według ustalonego harmonogramu, 

który zostanie podany do informacji rodziców i uczniów za pośrednictwem dziennika 

Librus. 

4. Dzień wcześniej uczniowie lub rodzice/opiekunowie dzieci zgłaszają nauczycielowi 

chęć wzięcia udziału w konsultacjach.   

5. Jeżeli uczeń nie może przyjść na umówione konsultacje, zgłasza ten fakt 

nauczycielowi.  

6. Nauczyciel przekazuje dyrektorowi informację o ilości uczniów biorących udział w 

konsultacjach.  

7. W drodze do i ze szkoły uczeń ma obowiązek osłaniać usta i nos oraz zachowywać 

dystans społeczny.  

8. W grupie może przebywać 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

9. Konsultacje dla tej samej grupy odbywają się w wyznaczonej sali. Po wyjściu z sali 

jednej grupy, sala zostanie zdezynfekowana i przewietrzona.  

10. Uczeń ma obowiązek posiadać własny zestaw podręczników i przyborów, w szkole 

nie może ich pożyczać od innych uczniów.  

11. Podczas pobytu w szkole uczeń ma obowiązek zachować dystans społeczny, co 

najmniej 2 m pomiędzy osobami. Przestrzeń na osobę wynosi 4m
2
. Uczeń ma 

obowiązek unikania większych skupisk osób.  

12. W sali podczas konsultacji odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi 

min.  1,5 m  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  



13. Uczniowie korzystać mogą z biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami 

wypożyczeń dostępnymi na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły i wysłanych do 

uczniów i rodziców przez dziennik Librus. 

14. Wszystkich uczniów korzystających z konsultacji obowiązują zapisy niniejszych 

procedur bezpieczeństwa.  

§10 

Postępowanie  w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby 

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, odizolowuje się je 

w odrębnej sali z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru 

innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu. Pomiar temperatury możliwy 

jest po uprzednim uzyskaniu zgody od rodziców/opiekunów.  

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców bądź osoby wskazane do kontaktu w celu 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, stosuje się 

ust. 5 – 10. 

5. Wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych grup dzieci. 

6. Zawiadamia się rodziców/opiekunów bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej 

sytuacji.  

7. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

8. Powiadamia się organ prowadzący szkołę. 

9. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

10. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im 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. 

§11 



Postępowanie w przypadku wystąpienia u nauczyciela, pracownika niepedagogicznego, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy i odizolowuje od innych osób w 

wyznaczonym pomieszczeniu (sala 9).  

2. Wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych grup dzieci. 

3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Powiadamia się organ prowadzący szkołę.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu,  oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im 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. 

§12 

Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych 

pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.  

3. W szkole zostaje wyznaczona sala nr 9 na parterze, wyposażona w środki ochrony i 

płyn dezynfekujący,  w której można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania 

objawów chorobowych.  

4. Zachowanie przez pracowników szkoły szczególnej ostrożności w trakcie 

przemieszczania się z pracy do domu i z domu do pracy – zachowanie bezpiecznej 

odległości od innych osób co najmniej 2 m oraz zakrywanie ust i nosa.  

5. Na stanowisku pracy należy regularnie dezynfekować telefony, klawiatury, myszki 

itp.  

6. Wszyscy powinni bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z 

mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans społeczny, unikać 

dotykania oczu, nosa i ust.  



7. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

8. Zaleca się myć i dezynfekować ręce, w szczególności przed i po kontakcie z dziećmi i 

młodzieżą, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami i sprzętem, po 

usunięciu środków ochrony indywidualnej.  

9. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.  

10. Na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, 

bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.  

11. Śledzić na bieżąco 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. 

12. Stosowanie się do wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,  

Ministra Zdrowia, a także zaleceń MEN.  

13. Zobowiązuje się wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 

uczniów, rodziców do przestrzegania niniejszej instrukcji.  

14. Wszyscy mają obowiązek zapoznania się z procedurami dołączonymi do niniejszych 

procedur bezpieczeństwa.  

§13 

Postanowienia końcowe 

1. Z treścią niniejszego regulaminu zaznajamia się wszystkich pracowników, 

rodziców/opiekunów i uczniów.  

2. Procedura udostępniona zostaje na tablicy ogłoszeń w szkole przy wejściu głównym, 

oraz w dzienniku Librus i na stronie internetowej szkoły. 

3. Do niniejszego regulaminu zostały dołączone procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia,  

4. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich 

odwołania.  

 

Lipnica Wielka, 18 maja 2020 r.  

 

 


