
Zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  

w Szkole Podstawowej 

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie 

Opracowano na podstawie Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 

Organizacja zajęć:  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

 

2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się (pieszo lub 

rowerem)  Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny  

i psychiczny dziecka. 

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

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

4.  Uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myją ręce wodą z mydłem. 

 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły lub 

na teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.          

W szkole wyznaczona zostaje strefa przebywania rodziców/opiekunów  - łącznik 

przy wejściu B. 

6. Należy ograniczyć  przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Do szkoły mogą wejść 

tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej po wcześniejszym ustaleniu 

terminu spotkania. Są one zobowiązane do przestrzegania zasad zachowania 

bezpieczeństwa zdrowotnego. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

 

7. W sekretariacie szkoły znajduje się zaktualizowany wykaz numerów telefonów  

i adresów e-mail  rodziców/opiekunów uczniów w celu szybkiej, skutecznej 

komunikacji z opiekunami ucznia. 

8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury. 

 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu  

(sala 3B) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

10. Uczniowie rozpoczynają zajęcia i kończą je według obowiązującego planu zajęć, 

korzystają z ustalonych wejść do szkoły. Klasy I – III nadal przychodzą do szkoły 

najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

 



11. 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. 

 

12. Infrastruktura szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane 

podczas zajęć są regularnie czyszczone, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących. 

 

13. Sale lekcyjne oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, 

w czasie zajęć i podczas przerwy. 

14. Szkoła zapewnia uczniom  pobyt na świeżym powietrzu podczas przerw 

śródlekcyjnych przy sprzyjającej pogodzie. 

15. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

16. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów pracowników administracji oraz obsługi 

sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami. 

 

17. W szkole ustalone są i upowszechnione zasady korzystania z gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy. 

 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym 

rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce. 

 

2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy 

zapewnić regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem. 

 

3. W szkole prowadzi się  monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników. 

 

4. W sali gimnastycznej wyposażonej w system wentylacyjno-klimatyzacyjny 



przeprowadza się kontrolę pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania 

(koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego  

i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami 

producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring 

bezpieczeństwa systemu. 

5. W szkole stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni, ściśle według zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  

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

służących do dezynfekcji.  

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy znajdują się  plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a jeżeli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – również 

instrukcje dezynfekcji.  

7. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich 

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję. 

8. Sale lekcyjne wietrzone są nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

10. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania  

z udostępnianej infrastruktury szkoły. 

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji  lub podejrzenia choroby 

zakaźnej u pracowników 

 

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

choroby zakaźnej. 

2. Wyznacza się salę nr 3B jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej. Sala jest 

wyposażona  w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

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

choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest 

taka konieczność wzywa pomoc medyczną. 

4. Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego 

sprzątania, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 


