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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE NIEPUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI HUMAN TO HUMAN 

 

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 
ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia 
również przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w 
widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania 
rękawiczek i maski. 

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach 
oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki 
poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły www.h2h.edu.pl. 

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet profilaktyki 
prozdrowotnej) wyposażone  w zestawy ochronne: przyłbica, fartuch ochronny, maseczki na 
twarz , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla 
koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z 
procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. VI i VII. 

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów 
sportowych. 

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać 
lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury 
dziecka/pracownika  przy wejściu do szkoły. 

9. Liczbę grup w szkole, oddziale przedszkolnym, Zespole Wychowania Przedszkolnego ustali się 
z uwzględnieniem następujących wytycznych: 
1) jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali; 
2) do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie; 
3) w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych 
pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi; 
4) w miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad 
dziećmi. 
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III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

• Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 
• Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania 

swoich obowiązków. 
• Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty 

do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje 
środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 
starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 
placówki. Do pracy w szkole lub w oddziale przedszkolnym mogą przychodzić jedynie zdrowe 
osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

• W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni 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 
Personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 
dziećmi. 

2. Obowiązki nauczycieli: 

• Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – 
wychowawcze w przedszkolu lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej. 

• Wyjaśnia dzieciom i uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

• Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu. 

• Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw tak, aby grupy nie mieszały się 
ze sobą. 

• Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej 
zabawce na boisku szkolnym. 

• Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy 
twarzy, ust, nosa i oczu. 



 

 

 

 

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM  

HUMAN to HUMAN 

 

ul. Ryżowa 33b, 02-495 Warszawa 

sekretariat@h2h.edu.pl 

+48 736 36 26 76 

 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 
placówki. 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 
bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
z oddziałami dwujęzycznymi Human to Human  dostępnymi na stronie szkoły i przesłanymi 
przez sekretariat drogą e-mail. 

2. Przyprowadzają dziecko na zajęcia opiekuńcze (7.30-8.30 oraz 16.30-18.00) poprzez 
wypełnienie deklaracji uczęszczania na zajęcia w danej grupie przedszkolnej lub szkolnej 
zgodnie z wypełnionym oświadczeniem. 

3. Dostarczają do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego– co jest 
warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji można przesłać 
mailem na adres: sekretariat@h2h.edu.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do 
placówki pozostawiając dokumenty  w sekretariacie szkoły. 

4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, 
jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do 
dostarczenia do szkoły/przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan 
zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

5. W czasie pobytu w szkole/przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. 
Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są 
zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w 
woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. 

6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 
przedmiotów oraz przyborów przez dziecko do placówki. 
Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 
mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 
Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, dają przykład. 

7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
8. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed 

wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. 
9. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są 

zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki 
oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszącego co najmniej 2 metry. 

10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora 
oraz innych pracowników szkoły. 

V. PRACA SZKOŁY, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM: 
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1. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o 
korzystaniu z tego płynu. Jest to obowiązkowe dla wszystkich wchodzących do budynku. 

2. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców w szkole jest umieszczona lista numerów telefonów do: 
organu prowadzącego szkołę, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

3. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci (przede wszystkim ustala się 
numer telefonu prywatny i do pracy), dlatego rodzice podają te numery telefonów w 
deklaracji uczęszczania dziecka/ucznia. 

4. Do szkoły można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych 
wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa. 

5. Nie można przyprowadzić do szkoły, dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych. 

6. Rodzice (jeśli muszą w pilnej sprawie wejść do budynku) oraz pracownicy szkoły oddziału 
przedszkolnego obowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do szkoły oraz zakryć 
usta i nos. 

7. Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci. 
8. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z(e)): szkoły, oddziału przedszkolnego mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i 
ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

9. Uniemożliwia się, w miarę możliwości, stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 
10. 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). 

11. Pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, 
min. 1,5 m. 

12. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia. 
13. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 
14. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z 

toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
15. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je 

dokładnie czyścić lub dezynfekować. Czynność tę wykonują pracownicy obsługi po 
zakończonych zajęciach. 

16. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet przez pracowników obsługi. 
17. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe 

(poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty)- pracownicy obsługi, klawiatury, włączniki- 
pracownicy korzystający z urządzeń. 

18. Podczas przeprowadzania dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta 
znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny 
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były 
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

19. Organizacja wyjść, wycieczek poza teren szkoły jest z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
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20. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły przy zachowaniu możliwie 
maksymalnej odległości grup. 

21. Po powrocie do budynku szkoły dzieci myją ręce. 
22. Posiłki przyniesione przez dziecko spożywane są w małych grupach. Po każdym posiłku 

czyszczone są blaty stołów i poręczy krzeseł. 
23. Dziecko nie może przynosić do szkoły, ani z niej wynosić, zabawek oraz innych przedmiotów 

(za wyjątkiem tych niezbędnych). 
24. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie 

zostanie w tym dniu przyjęte do placówki. 

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-
19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje odizolowane przez pracownika 
wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki w IZOLATORIUM – 
wyznaczonym pomieszczeniu. Szkoła zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz 
pracownika. 

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka ze 

szkoły. 
4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o 

zaistniałej sytuacji. 
5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 lub 112. 
6. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru innego niż 

bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu. 
7. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 8-12. 
8. Wstrzymuje się przyjmowanie do całej placówki kolejnych grup dzieci. 
9. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 
10. Powiadamia się organ prowadzący szkołę. 
11. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

12. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, 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. 



 

 

 

 

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM  

HUMAN to HUMAN 

 

ul. Ryżowa 33b, 02-495 Warszawa 

sekretariat@h2h.edu.pl 

+48 736 36 26 76 

 

13. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 
COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

• Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – 
izolatorium 

• Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 
przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki. 

• Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 
bezpieczeństwa. w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem 1. 

• Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy. 
• Wstrzymuje się przyjmowanie do placówki kolejnych grup dzieci. Zawiesza się zajęcia w 

placówce, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 
r. poz. 69, ze zm.). 

• Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. 

• Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę o 
zawieszeniu zajęć. 

STACJE SANITARNO EPIDEIOLOGICZNE: 
PSSE 22 325 89 58, 222 500 115 

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,  
ul. Wolska 37, tel:  22 33 55 261; 22 33 55 265. 

Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON,  
ul Szaserów 128, tel:  665 707 774; 

 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,  
ul Wołoska 137, tel:   22 508 20 00  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 


