
    

 

 

PROCEDURA  

ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO 

dla oddziału przedszkolnego   

w Szkole Podstawowej nr 46  w Szczecinie  

 
 

opracowane na podstawie 

 

Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195). 
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I. Ogólne zasady dla szkół i placówek 
 

     Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.   

     Higiena − częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie  

dotykania oczu, nosa i ust. 

     Wietrzenie − zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów przed,  

po i w trakcie zajęć oraz przerw. 

 

II. Zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego 
 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
 

2. Wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik dyżurujący przy wejściu do szkoły posiada 

termometr dotykowy. 
 

3. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że przyprowadzone do szkoły dziecko nie jest zdrowe, 

pracownik szkoły informuje dyrektora lub osobę przez niego wyznaczoną, która podejmuje 

ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka na zajęcia w danym dniu. 
 

4. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez rodziców/opiekunów bez 

 objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  
 

5. Rodzic/opiekun z objawami wskazującymi na chorobę nie będzie wpuszczony do szkoły. 
 

6. Rekomenduje się, aby dzieci w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły umyły ręce wodą  

z mydłem. 
 

7. Rodzice/opiekunowie dzieci nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły.  
 

8. Zaleca się, aby rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili na  teren przylegający do 

budynku szkoły, zachowując zasadę 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi. 
 

9. Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły zgłasza przy wejściu do placówki pracownikowi imię  

i nazwisko dziecka (nie wchodzi do przestrzeni wspólnej szkoły). 
 

10. W przypadku odbywania przez dziecko z oddziału przedszkolnego okresu adaptacyjnego 

rodzic/opiekun dziecka za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki w celu 

zaprowadzenia dziecka do szatni i wyznaczonej sali z zachowaniem zasad: 

a) tylko osoba zdrowa 

b) jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi 

c) rodzic/opiekun odpowiedzialny jest za umycie rąk przez dziecko w toalecie wodą i mydłem  

w płynie. 
 

11. Po okresie adaptacyjnym dziecka rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły.  

Dziecko przekazywane jest przez rodzica/opiekuna przy wejściu do szkoły wyznaczonemu przez 

dyrektora placówki pracownikowi.  
 

12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:  

− częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce) 

− ochrona podczas kichania i kaszlu 

− unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

− niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 
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13. Dziecko, u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 

podejrzenie choroby zakaźnej, zostaje odizolowane pod opieką jednego z pracowników szkoły  

w odrębnym pomieszczeniu.  
 

14. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje ich do jak 

najszybszego odebrania dziecka ze szkoły. 
 

15. W godzinach pracy szkoły boisko jest zamknięte dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru 

dzieci i innych osób postronnych.  
 

16. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do: 
 

17. podania/uaktualnienia na bieżąco swojego adresu mailowego oraz  co najmniej dwóch numerów 

telefonów umożliwiających szkole kontakt z nimi (rodziców / osób zdeklarowanych do szybkiego 

odbioru dziecka w razie potrzeby) 

18. do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii, takich jak: częste 

mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, 

niedzielenie się zaczętym jedzeniem) 

19. przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 
 

20. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka, jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

III.  Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym  

1. Grupa dzieci wraz z nauczycielem przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 
 

3. Przed rozpoczęciem zajęć dzieci pod opieką nauczyciela myją w toalecie ręce wodą  

i mydłem w płynie zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. 
 

4. W sali dostępny jest bezdotykowy termometr. 
 

5. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowy (np. piłki, skakanki) są po zakończeniu zajęć myte  

z użyciem detergentu. 
 

6. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami.  

 

7. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do szkoły przyniosą zabawkę, zobowiązani są o regularne 

czyszczenie / pranie / ew. dezynfekcję zabawki.  
 

8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone  

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 
 

9. Dziecko nie dzieli się z innymi zaczętym jedzeniem i piciem. 
 

10. Sala wietrzona jest przed zajęciami,  w razie potrzeby również podczas zajęć oraz w czasie, gdy 

dzieci nie ma w sali. 
 

11. Grupa dzieci z oddziału przedszkolnego nie styka się z grupami innych dzieci przebywających  

w szkole. 
 

12. Personel kuchenny nie ma kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami. 
 

13. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodzonego placu zabaw 

należącego do szkoły oraz na terenach rekreacyjnych. 
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14. Szkoła może organizować wyjścia dzieci do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą. 
 

15. Nauczyciele zobowiązani są do: 
 

a) regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania dzieci, aby myły prawidłowo ręce, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z pobytu na świeżym 

powietrzu oraz  po skorzystaniu z toalety (nie rzadziej niż co dwie godziny) 

b) przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny takich jak: częste mycie rąk, unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, niedzielenie się 

zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie 

liż zabawki) 

c) dbałości o nawodnienie organizmu dzieci. 

 

 

IV.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w szkole 
 

1. Szkoła ogranicza przebywanie osób trzecich, w tym rodziców/opiekunów uczniów, do niezbędnego 

minimum oraz nadzoruje nieprzekraczanie przez nie obowiązujących stref przebywania. 
 

2. Osoby trzecie podczas krótkiego przebywania w szkole powinny być zdrowe i przestrzegać zasad 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Zaleca się osobom trzecim higienę rąk, a jeżeli to 

możliwe, umycie rąk w szkole. 
 

3. W szkole znajdują się regularnie opróżniane i czyszczone pojemniki do segregacji śmieci oraz kosze 

na odpady. 
 

4. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 

higienicznych, tj. częstego mycia rąk.   
 

5. Zadaniem nauczycieli jest dopilnowanie, aby uczniowie myli ręce, w pierwszej kolejności po 

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

skorzystaniu z toalety. 
 

6. Szkoła zapewnia regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem. 
 

7. Wyznaczony przez dyrektora pracownik odpowiedzialny jest za wpisywanie do zeszytu wszystkich 

osób trzecich wchodzących danego dnia do placówki (nazwisko, imię, godzina wejścia, cel). 
 

8. Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

mycia powierzchni dotykowych (klawiatury, poręcze, klamki, uchwyty, włączniki), powierzchni 

płaskich (stoliki, biurka, blaty, krzesła, parapety itp.). 
 

9. Środki do dezynfekcji powierzchni stosowane są ściśle według zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu i w taki sposób, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 
 

10. Sala, w której przebywają dzieci z oddziału przedszkolnego jest wietrzona przed rozpoczęciem zajęć, 

w razie potrzeby podczas zajęć oraz po zakończonych zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 
 

11. Sprzęt na placu zabaw lub boisku jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu.  
 

12. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty  w języku polskim i ukraińskim  

z zasadami prawidłowego mycia rąk. 
 

13. Urządzenia sanitarnohigieniczne są na bieżąco czyszczone z użyciem detergentu, a po zakończeniu 

zajęć dezynfekowane. 
 

14. Pracownicy administracji oraz obsługi mają ograniczony kontakt z uczniami oraz nauczycielami. 
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15. Szkola dysponuje indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez 

pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, 

adekwatnie do sytuacji).  
 

 

V.  Zasady wydawania posiłków w szkole oraz higieny w pomieszczeniach kuchennych 
 

1. Podczas pobytu w szkole dzieci korzystają z posiłków przygotowanych przez stołówkę. 

2. Dostawy żywności do kuchni odbywają się wg ustalonych zasad. Zminimalizowany jest kontakt  

z dostawcami. Zachowana jest pełna antyseptyka zakupionych produktów po dostarczeniu przez 

dostawcę do szkoły. 

3. W kuchni obok warunków higienicznych obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników  (środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące 

do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz w miarę możliwości odległość stanowisk pracy). 
 

4. Pracownicy przygotowujący posiłki nie mają bezpośredniego  kontaktu z dziećmi oraz 

nauczycielami.  
 

5. Przygotowanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
 

6. Personel kuchenny zobowiązany jest do utrzymywania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

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

7. Zaleca się personelowi kuchennemu częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem. 
 

8. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 

60°C lub wyparzane. 

 

9. Wydawanie posiłków jest zmianowe: 
 

a) dzieci z oddziału przedszkolnego: w trakcie trwania lekcji w szkole, w czasie określonym 

przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną  
 

b) uczniowie klas I – III: w trakcie trwania lekcji w szkole; w czasie innym niż dzieci z oddziału 

przedszkolnego 
 

c) uczniowie klasy IV – VIII: podczas jednej z trzech 20-minutowych przerw obiadowych, 

według ściśle ustalonego harmonogramu (uczniowie danej klasy spożywają posiłki przy 

jednym stoliku).  
 

10. Spożywanie odbywa się w małych grupach, ograniczona jest liczba dzieci przy jednym stoliku. 
 

11. Dzieci myją  ręce przed posiłkiem oraz niezwłocznie po nim. 
 

12. Blaty stolików i taborety są dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. 
 

13. W stołówce dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną. 
 

14. W pomieszczeniu stołówki brak serwetników, pojemników na przyprawy, wazoników itp. 
 

15. Blaty stolików i taborety w stołówce są myte z użyciem detergentu po zjedzeniu posiłku przez każdą 

grupę dzieci. 

 

VI.  Zasady korzystania z placu zabaw 

1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa dzieci z opiekunem. 
 

2. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw jest czyszczony z użyciem detergentu. 
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VII.  Zasady korzystania z szatni szkolnej 
 

1. Do szatni mogą wejść tylko rodzice/opiekunowie dzieci oddziału przedszkolnego w okresie 

adaptacyjnym.  Pozostali rodzice/opiekunowie mają zakaz schodzenia na teren szatni. 
 

2. W szatni dzieci korzystają z wyznaczonego boksu. 
 

3. Szatnia wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. Powierzchnie 

wspólne w szatni są systematycznie czyszczone z użyciem detergentu. 
 

4. Po skorzystaniu z szatni dzieci niezwłocznie myją w toalecie ręce. 
 

5. Ruchem dzieci przyjmowanych do szatni kierują osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły. 
 

6. Pobyt dzieci w szatni ograniczony jest do minimum. 

 

 

VIII. Pomieszczenie do izolacji 
 

1. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolowania osoby przebywającej w szkole,  

u której zaobserwowano objawy infekcji lub choroby zakaźnej. 
 

2. Pomieszczenie zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, termometr 

bezdotykowy.  
 

3. Odizolowany uczeń przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa. 
 

4. Przebywająca w pomieszczeniu do izolacji osoba ma dostęp do sanitariatów. 
 

5. Pomieszczenie, w którym izolowana była osoba z objawami chorobowymi jest po jej wyjściu myte  

i dezynfekowane. 

 

 

IX.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka przebywającego pod 

           opieką szkoły 
 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
 

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję lub 

podejrzenie choroby zakaźnej, dziecko zostaje odizolowany pod opieką jednego z pracowników 

szkoły w odrębnym pomieszczeniu. 
 

3. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem dokonuje pomiaru i zapisu temperatury jego ciała.  
 

4. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje ich do jak 

najszybszego odebrania dziecka ze szkoły. 
 

5. Rodzice/opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru izolowanego ucznia odbierają dziecko 

ze szkoły przy drzwiach wejściowych do budynku placówki. Odbiór dziecka powinien się odbyć  

w określonym reżimie czasowym – jedna  godzina zegarowa od zgłoszenia.  
 

6. Obszar, w którym przebywało dziecko zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.  
 

7. Szkoła ustaliła szybki kontakt nauczycieli z dyrekcją/personelem szkoły w przypadku wystąpienia 

podejrzenia u dziecka zachorowania. 
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X.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  szkoły 
  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
 

2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej. 
 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej 

dyrektor szkoły niezwłocznie odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu lub, jeżeli 

jest taka konieczność, wzywa pomoc medyczną. 
 

4. Miejsca, w których przebywał w czasie pracy pracownik z niepokojącymi objawami sugerującymi 

infekcję lub chorobę zakaźną bezzwłocznie zostają poddane dodatkowemu sprzątaniu,  

a powierzchnie dotykowe umyte/zdezynfekowane.  
 

 

 

XI. Przepisy końcowe 

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w szkole przedstawione w niniejszej 

procedurze obowiązują każde dziecko, rodzica/opiekuna, pracownika placówki oraz osoby trzecie.  

2. Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 46  w Szczecinie obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2022 r.  
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XII.   Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk w języku polskim i ukraińskim 
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