
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9  

im. Dębickich Saperów w Dębicy 

w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną. 
 
 

 
I. 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 szkół podstawowych, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganie m, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 891) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.)  

 
  



I. ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ MA OBOWIĄZEK:  

 

1. Pomoc dyrektorowi w stworzeniu i zapewnieniu dzieciom i pracownikom 

bezpiecznych warunków w opiece nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego 
wytycznych. 

2. Zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły. 

3. W miarę możliwości zapewnić dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także 

wyposażenie tych pomieszczeń. 

4. Wesprzeć dyrektora w zakupie niezbędnych indywidualnych środków ochrony 
osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemaka lne 

lub jednorazowe albo materiałowe (podlegające praniu w temperaturze min. 60o C) 
fartuchy z długim rękawem. 

5. Wesprzeć dyrektora szkoły w organizacji żywienia, w tym w wyborze dostawców    
     i zdrowych produktów żywieniowych.  

5. Ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci 
lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.  

6. Zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku 
nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.  

 

 
II. 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. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania 

wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

3. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami. Zapewnia również płyn do dezynfekcji rąk dostępny przy wejściach do 
budynku szkoły, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w każdej sali,  

w której odbywają się zajęcia. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami 
prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.  

4. Dostosowuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji do wymogów 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 
COVID-19.  

5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka związanych z COVID-19, 
informuje o procedurach poprzez umieszczenie opisu tych procedur, wraz  
z załącznikami, na stronie internetowej szkoły. 

6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika zwane 
Izolatorium (sala nr 11) wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, 

maseczki ochronne, rękawiczki, płyn do dezynfekcji. 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 Załączniku nr 1.  

7. Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, klamek, poręczy, toalet, szatni, 

elementów na boisku szkolnym, zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych 
podczas zajęć przyborów sportowych.  

8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 

uprać lub zdezynfekować (np. dywany w salach edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, 
pluszowe zabawki).  

9. W miarę możliwości wyznacza stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana 
zostanie jedna klasa. 

10. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Szkoły zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami. 

11. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci 

w Placówce. 

12. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – 
telefonicznie, w przypadku podejrzenia choroby u ich dziecka. 

13. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika. 

14. Współpracuje z służbami sanitarnymi. 

15. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 
podejrzenia zakażenia. 

16. Informuje rodziców o obowiązujących w Szkole procedurach zapewnienia 

bezpieczeństwa w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną za pomocą strony 
internetowej szkoły. 

17. Organizuje działalność Szkoły zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW  

1. Pracownicy szkoły: 

a) Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest 
zobowiązany do jej stosowania.  

b) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu 

do budynku Szkoły, ściśle stosując się do zasad dezynfekcji rąk. 

c) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę.  

d) Każdy pracownik dba o zachowywanie dystansu społecznego i sam zachowuje dystans  
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5m wobec innych pracowników , 

osób trzecich i, w miarę możliwości, wobec dzieci. 

e) Jeśli pracownik przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, 

powiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły i pozostaje w domu. 



f) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki.  

 

2. Obowiązki pracowników administracji: 

a) Pracownik administracji, przemieszczając się po sekretariacie bądź innych 

pomieszczeniach szkoły, obowiązkowo zakłada maseczkę. 

b) Używa przyborów do potrzeb własnych i nie pożycza ich innym osobom. 

c) Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła i inne 
przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym 

lub wodą z detergentem.  

 

3. Obowiązki pracowników obsługi: 

a) Pracownik obsługi, po wejściu do Szkoły, przebiera się, zakłada maseczkę/przyłbicę i 
rękawiczki. Stosuje ściśle zasady nakładania i zdejmowania rękawiczek oraz ich 

utylizowania. (Załącznik nr 7, 8) 

b) Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny – 1,5m. 

c) Minimalizuje bezpośredni kontakt z innymi pracownikami Szkoły, w tym z uczniami  
i nauczycielami. 

d) Powierzchnie dotykowe, w tym stoliki, krzesła, biurka, poręcze, blaty do spożywania 

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

e) Regularnie, co godzinę , wietrzy pomieszczenia, w których przebywa. 

f) Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, pomieszczeń gospodarczych, 

innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.  

g) Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje 
środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem ławki i krzesła, parapety, podłogi. 

h) Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne , regularnie  

i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem, dezynfekuje środkiem dezynfekującym 

powierzchnie dotykowe.  

i) Myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 

j) Myje, dezynfekuje zabawki i przedmioty, którymi bawiły się dzieci.  

k) Wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.  

4. Obowiązki pracowników stołówki szkolnej:  

a) Pracownicy przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia.  



b) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

c) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego oraz obieralni.  

d) Dbają o czystość magazynu spożywczego.  

e) Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy  

(maseczka, rękawiczki) oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. 

Dostarczane pieczywo powinno być w opakowaniu. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, 
towar zostawia w wyznaczonym miejscu budynku szkoły i dezynfekuje ręce przed 

wyłożeniem towaru. 

f) Pracownicy stołówki dbają o higienę rąk – często myją je mydłem lub środkiem 
dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

g) Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi.  

 

5. Obowiązki nauczycieli:  

a) Nauczyciele, w czasie przerw lekcyjnych, w czasie przebywania w częściach wspólnych 
szkoły (np. korytarze, szatnie, WC), zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. 

b) Wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.  

c) Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub w czasie 
wyjść na teren szkoły. 

d) Dbają, aby uczniowie , w miarę możliwości zachowywali dystans społeczny wynoszący 

1,5m. 

e) Nauczyciele zachowują dystans społeczny między sobą, innymi pracownikami oraz 
osobami z zewnątrz w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5m. 

f) W czasie zajęć zaleca się wychodzenie z uczniami z budynku na teren przyszkolny, 

postępując zgodnie z przyjętymi zasadami, zachowując bezpieczną odległość między 

uczniami, proponując w miarę możliwości zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co 
najmniej 1,5m. 

g) Po powrocie do budynku szkoły pilnują, aby uczniowie umyli dokładnie ręce oraz wrócili 

do sali z zachowaniem bezpiecznego dystansu. 

h) Nauczyciele w miarę możliwości wraz z dziećmi przebywają w wyznaczonej stałej sali.  

i) Nauczyciele klas 0-3 organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, co 45 min. Przerwy dla klas są wyznaczone tak, aby grupy się nie gromadziły.  

Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.  

j) Dbają o to, aby uczniowie regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 



k) Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to 

możliwe, także w czasie zajęć; 

l) Pracownik/nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej dba o to, by dziecko po wejściu do Szkoły 

zdezynfekowało ręce. Uczeń, pod opieką nauczyciela, udaje się do szatni,  
a następnie do sali, w której będzie odbywał zajęcia. 

m) Nauczyciel dezynfekuje stanowisko pracy (blat biurka, klawiatura, myszka, piloty, 

powierzchnie dotykowe krzesła) po zakończonej lekcji. 

 
IV.  OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 9, 
dostępnymi na stronie szkoły. 

2. Do szkoły/oddziału przedszkolnego można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko 
(bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę). Osoba przyprowadzająca 
również musi być zdrowa.  

3. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci do/z placówki i odbierający je 
są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników 

placówki oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów, wynoszący co najmniej 1,5m.  

4. Rodzic/opiekun może wchodzić z uczniem/uczniami wyłącznie do przestrzeni wspólnej 
szkoły lub wyznaczonego obszaru (przedsionek przy wejściu głównym od strony ulicy 

Grottgera oraz przedsionek szatni od strony placu apelowego) z zachowaniem zasady – 
jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 1,5 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). 

Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas 1., którzy zaprowadzają        
osobiście dzieci do szatni oraz świetlicy znajdującej się na I piętrze, i odbierają je 

osobiście, (zasada:1 uczeń - 1 rodzic/opiekun) do odwołania. 

5. W czasie pobytu w szkole podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych, nie ma obowiązku 
noszenia przez dzieci maseczek.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zaopatrzenia dzieci w maseczkę/ 
osłonę ust i nosa, którą uczeń ma obowiązek noszenia w szatni, w czasie przerw między 
lekcjami, wszędzie tam, gdzie porusza się w przestrzeni wspólnej. 

7. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych 
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.  

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. o myciu rąk 
wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa             
i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

9. Rodzice przyprowadzający dziecko do szkoły/oddziału zerowego zobowiązani są do 

zakrywania ust i nosa oraz posiadania rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk.  



10. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dzieci w własne przybory i podręczniki, które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Dzieci 
nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

11. Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę 
foliową. 

12. Rodzice zapewniają uczniowi foliowy/tekstylny worek na ubrania pozostawiane 

podczas lekcji wychowania fizycznego w szatni. 

13. Mają obowiązek poinformowania wychowawców klas o chorobach przewlekłych dzieci 

(np. alergia). 

 

V.  OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

1. Uczeń przed wejściem do szkoły zachowuje bezpieczny dystans – 1,5m od innych osób 

i dezynfekuje ręce. 

2. Uczeń klasy 4-8 udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z planem lekcji, gdzie oczekuje na 
nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

3. Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. 
Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. 

4. W sali lekcyjnej uczeń nie nosi maseczki. 

5. Podczas każdej przerwy między lekcjami oraz podczas przemieszczania się po budynku 
szkoły uczeń zobowiązany jest zasłaniać usta i nos maseczką lub w inny sposób, zgodnie  

z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i wytycznymi GIS. 

6. Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu. 

7. 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. 

8. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie 
przychodzi do szkoły. O zaistniałym fakcie rodzic ucznia powiadamia nauczyc ie la 

wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny. 

9. Jeśli członek rodziny, z którym uczeń mieszka, jest objęty kwarantanną, to uczeń nie 
może uczestniczyć w lekcjach, a ten fakt rodzic ucznia zgłasza wychowawcy.  

10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby (duszności, kaszel, 
gorączka) nauczyciel postępuje według Procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia Covid-19. 

 

VI.  WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ 

1. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren placówki. 

2. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć na zewnątrz budynku. 

3. Na boisku szkolnym mogą przebywać oddziały klasowe, przy czym opiekunowie 

pilnują, aby uczniowie z poszczególnych grup zachowywali odstępy 1,5m. 



4. Zaleca się korzystanie z placu zabaw i szkolnego patio, które będą dezynfekowane wg 

odpowiedniego harmonogramu. 

5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do 

odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9 oraz rodzice/opiekunowie uczniów 
zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania. 

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.  

  



ZAŁĄCZNIKI: 

 

Zał. nr 1 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

Zał. nr 2 Procedura postępowania w świetlicy szkolnej. 

Zał. nr 3 Procedura zachowania reżimu sanitarnego na terenie szkoły. 

Zał. nr 4 Procedura zaopatrzenia w produkty spożywcze / chemia / poczta. 

Zał. nr 5 Procedura spożywania posiłków w stołówce. 

Zał. nr 6 Procedura przychodzenia uczniów do szkoły. 

Zał. nr 7 Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania  

                 Biblioteki szkolnej. 

Zał. nr 8 Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki ochronne. 

Zał. nr 9 Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę. 

Zał. nr 10 Procedura korzystania z biblioteki.  

 

 

 

 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

PROCEDURAPOSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA  

ZAKAŻENIA COVID-19. 
 

I. DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W SZKOLE  

1. Za podjęcie działań związanych z realizacją procedury działania w sytuacji wystąpienia 

objawów chorobowych u dziecka odpowiedzialny jest każdy pracownik szkoły, który 
zauważył u dziecka występowanie jakichkolwiek niepokojących objawów, mogących 
świadczyć o złym stanie zdrowia.  

2. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka (bez względu na etiologię )  
nauczyciel odizolowuje ucznia od grupy (jeśli to możliwe, dystans powinien wynosić 

co najmniej 2 m) i powiadamia pracownika sekretariatu o koniecznośc i 
przeprowadzenia ucznia do Izolatorium. Powiadamia również Dyrektora szkoły oraz 
informuje rodziców o zaistniałej sytuacji w celu odebrania dziecka ze szkoły. 

3. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka (bez względu na etiologię ) 
pracownicy zobowiązani są do jak najszybszego odizolowania dziecka od innych 

podopiecznych oraz pracowników placówki. Należy tego dokonać w specjalnie 
wcześniej przygotowanym do tego pomieszczeniu ( IZOLATORIUM - sala nr 11). 

4. Jeżeli u dziecka obserwuje się nasilone objawy chorobowe, tj. duszność lub trudności            

w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utratę mowy lub ruchu (źródło: WHO), 
natychmiast wzywa się pomoc medyczną.  

5. Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie: z rodzicem/rodzicami/ 
opiekunem/opiekunami ucznia, Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz organem 
prowadzącym i informuje o objawach.  

6. Osoby zajmujące się opieką nad chorym dzieckiem zobowiązane są do zachowania 
szczególnej ostrożności oraz do korzystania ze środków ochrony osobistej (rękawiczek, 

maseczki ochronnej/ przyłbicy, fartucha) zapewnionych przez Dyrektora.  

7. Po zaleceniach Sanepidu dotyczących dezynfekcji sali nauczyciel wyprowadza uczniów  
z sali, zaś sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi, jest myta  

i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, 
przedmiotów). 

8. Wszelkie powierzchnie, z którymi mogło mieć kontakt dziecko chore, powinny zostać 
zdezynfekowane w trybie natychmiastowym. 

9. W przypadku zignorowania wezwania o stawienie się w Szkole rodzica/opiekuna 

ucznia   podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, 
Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

10. Rodzic zobligowany jest do rzetelnego i zgodnego z prawdą powiadomienia dyrektora           
o diagnozie i wytycznych lekarza odnośnie możliwości korzystania przez dziecko  
z opieki w szkole najpóźniej następnego dnia.  

11. W izolacji uczeń przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa – przed wejściem do pomieszczenia i po wyjściu z niego – 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę 
ochronną/przyłbicę i rękawiczki. 



12. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko z placówki przy drzwiach wejściowych 

od strony ul. Grottgera. 

II. PERSONEL SZKOŁY 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją 

pracę i informuje dyrektora, lub osobę wyznaczoną, o podejrzeniu – zachowując 
stosowny dystans i pozostałe środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia 

zakażenia. 

2. Dyrektor, lub osoba wyznaczona, wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych 
uczniów do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 

pracownik. 

3. Dyrektor, lub osoba wyznaczona, zawiadamia powiatową stację sanitarno – 

epidemiologiczną (numer telefonu znajduje się w sekretariacie oraz przy każdym 
wyznaczonym wejściu do szkoły) i stosuje się do poleceń i instrukcji przez nią 
wydawanych. 

4. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 
COVID-19, jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.  

5. Izolatorium (sala nr 11) po opuszczeniu go przez osobę z objawami chorobowymi, jest 
wietrzone, myte, a powierzchnie dotykowe są dezynfekowane. 

6. Dyrektor, lub osoba przez niego wyznaczona, sporządza listę osób, z którymi osoba 
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 

stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

7. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-

19. 

8. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, podejmują decyzję odnośnie dalszych 
działań. 

9. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu 
w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się  

z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 
instrukcji do dalszego postępowania. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane najmłodsze dzieci, których rodzice obydwoje 
pracują zawodowo. (zaświadczenia rodziców) 

2. Świetlica jest czynna w godz. 6.30-8.00 i od 11.15 -16.30. 

3. Dzieci zapisane do świetlicy wchodzą do szkoły w godz. od 6:30 do 7:40, w każdym dniu 
pracy, wejściem od placu apelowego. 

4. Rodzic/ opiekun może przebywać tylko w wyznaczonej strefie (przedsionek szatni).  

5. Rodzic/opiekun dziecka z klasy I osobiście przyprowadza je do sali świetlicy, po 
uprzednim pozostawieniu ubrań i obuwia w szatni. 

6. Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje zasłanianie nosa i ust przez dziecko  
i rodzica/opiekuna, dezynfekowanie rąk lub noszenie rękawiczek oraz zachowanie 

dystansu społecznego od innych osób  co najmniej 1,5m. W przypadku zgromadzenia się 
kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem z zachowaniem zasad 
określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5m od innych osób oraz  

w maseczce lub przy użyciu innej formy zakrywania ust i nosa. Dziecko również ma 
założoną maseczkę.  

7. Pracownik obsługi pełniący dyżur w szatni ma obowiązek zachować wszelkie środki 
ostrożności oraz korzystać ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek oraz 
maseczki ochronnej lub przyłbicy zakrywającej usta i nos. Środki ochrony osobistej 

zapewnia Dyrektor placówki.  

8. Do świetlicy może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.  

9. Dzieci są przyprowadzane/odbierane ze szkoły wyłącznie przez osobę zdrową.  

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 
wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.  

11. Dziecko przyprowadza do szkoły i odbiera z niej rodzic dziecka, opiekun prawny, 
ewentualnie osoba upoważniona na podstawie pisemnego upoważnienia umieszczonego  

w oświadczeniu uczęszczania dziecka.  

12. Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani innych zbędnych przedmiotów.  

13. Dzieci muszą mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w placówce.   

14. Odbiór dziecka następuje po podaniu pracownikowi szkoły (dyżurującemu przy drzwiach 
wejściowych) przez rodzica/opiekuna lub osobę upoważnioną imienia i nazwiska dziecka 

oraz kodu nadanego dziecku przez szkołę. Pracownik informuje telefonicznie o tym fakcie 
wychowawcę świetlicy. Dopuszczalne jest zadzwonienie przez rodzica do dziecka, które 
informuje nauczyciela świetlicy (rodzic/opiekun podaje nadany kod sposobem 

głośnomówiącym lub SMS-em). 

15. Jeżeli osobą odbierającą dziecko ze świetlicy jest uczeń naszej szkoły, to wybiera je 

bezpośrednio z sali świetlicowej, zgłaszając się do nauczyciela świetlicy. 

16. Rodzic czeka na dziecko w wyznaczonej strefie szkoły. 



17. Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia terenu szkoły.  

18. W grupie świetlicowej może przebywać maksymalnie 25 dzieci.  

19. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali.   

20. Dzieci bawią się w sali przygotowanym przez nauczyciela zestawem zabawek łatwych do 
dezynfekcji.  

21. Używany sprzęt sportowy jest dezynfekowany przez wskazane osoby zgodnie  

z zaleceniami.  

22. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły.  

23. Nauczyciel dba o częste mycie przez dzieci rąk, zwłaszcza po wejściu do sali, przed 
posiłkami, po wyjściu z toalety i po powrocie z podwórka.  

24. Nauczyciel systematycznie myje i dezynfekuje swoje ręce.  

25. Nauczyciel jest zobligowany wyjaśnić dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące 
obecnie w placówce.  

26. Nauczyciel co najmniej raz na godzinę wietrzy salę. 

27. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Zmiana 
nauczyciela na grupie jest możliwa jedynie w przypadku uzasadnionego powodu.  

28. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni , 
w której przebywają podczas pracy, wynoszący co najmniej 1,5 m.  

  



ZAŁĄCZNIK NR 3 

PROCEDURA ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO NA TERENIE SZKOŁY  

 

 

Prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi:  

1. Sale i inne użytkowane pomieszczenia są dokładnie sprzątane i dezynfekowane -            

codziennie po zakończeniu zajęć. Oprócz standardowych czynności personel musi:  

w sali: 

• zmyć podłogę wodą z detergentem,  

• przetrzeć płynem dezynfekcyjnym wszystkie klamki i poręcze, włączniki,  

• zdezynfekować wszystkie zabawki,  

• zmyć płynem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie płaskie, z których korzystają 

dzieci, tj. stoły, krzesła oraz - bardzo dokładnie - materace,  

• umyć płynem dezynfekcyjnym parapety, biurka i regały, klawiaturę, myszkę, 

komputer, 

• ostatnią czynnością jest zdezynfekowanie podłóg płynem dezynfekcyjnym  

i przewietrzenie sali,  

w szatni i w holu wejściowym: 

• zmyć podłogę wodą z detergentem,  

• przetrzeć płynem dezynfekcyjnym wszystkie włączniki, klamki i uchwyty, również na 

zewnątrz wejścia do szkoły,  

• zdezynfekować wszystkie szafki,  

• zmyć płynem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie płaskie, na których siadają 

dzieci,   

• zmyć płynem dezynfekcyjnym kaloryfery i inne miejsca, na których osiada kurz,  

• ostatnią czynnością jest zmycie podłóg płynem dezynfekcyjnym i przewietrzenie szatni 

i holu,  

łazienki i toalety:  

• zmyć podłogę wodą z detergentem,  

• przetrzeć płynem dezynfekcyjnym wszystkie włączniki, klamki, parapety i półki i inne 

miejsca, na których osiada kurz,  

• dokładnie umyć i następnie zdezynfekować wszystkie baterie, umywalki i sedesy,  



• ostatnią czynnością jest zmycie podłóg płynem dezynfekcyjnym i przewietrzenie 

łazienki lub toalety,  

2. W trakcie dnia, pracownik obsługi przeciera płynem dezynfekcyjnym wszystkie używane 

przez dzieci klamki, poręcze, włączniki światła, toalety. Wietrzy korytarze. 

3. W celu monitorowania prawidłowej realizacji zadań związanych z utrzymaniem reżimu 

sanitarnego pracownicy obsługi wypełniają kartę czystości danego pomieszczenia. 

Prowadzą własny rejestr. Każda Pani sprzątająca zakłada zeszyt, gdzie zapisuje godzinę 

prac porządkowych i dezynfekcji na swoim rejonie. Rejestr jest do wglądu Dyrekcji szkoły.  

4. Personel kuchenny jest zobowiązany do dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, mycia naczyń, sztućców w zmywarce , 

w temperaturze 60oC, przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzania naczyń i 

sztućców, którymi były spożywane posiłki.  

5. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym 

się dziećmi. W razie konieczności wychodząc na jadalnię musi założyć przyłbicę i 

rękawiczki. 

6. Pracownicy obsługi mogą przebywać na terenie szkoły tylko w celu i czasie realizac j i 

swoich zadań.  

7. Drzwi wejściowe do kuchni i na blok kuchenny pozostają stale zamknięte. 

 

 
  



ZAŁĄCZNIK NR 4 

PROCEDURA ZAOPATRZENIA W PRODUKTY SPOŻYWCZE/CHEMIA/POCZTA 

 

 

1. Kierowca realizujący dostawę musi mieć ochronę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe, 

a przed rozładunkiem towaru dezynfekuje ręce.   

2. Towar (produkty spożywcze) jest zostawiany w przedsionku wejścia (wyznaczona strefa) 

do pomieszczeń kuchni.   

3. Intendent odbiera towar w maseczce zakrywającej usta i nos (przyłbicy) oraz rękawiczkach 

jednorazowych, po zdezynfekowaniu rąk.  

4. Wszystkie produkty, oprócz pieczywa, mięsa i mrożonek, powinny przejść całodobową 

kwarantannę w wyznaczonym miejscu. Przed umieszczeniem produktów w magazynie 

należy usunąć możliwe opakowania zbiorcze, folie i inne elementy zbędne.  

5. Kategorycznie zabrania się przebywania osób nieuprawnionych w pomieszczeniach bloku 

kuchennego. Wszelkie kontakty odbywają się wyłącznie za pomocą telefonu. 

6. Powierzchnie płaskie w magazynach (podłogi, półki, pokrywy zamrażarek itp.) powinny 

być dezynfekowane co najmniej raz na dobę.  

7. Za właściwe utrzymanie reżimu sanitarnego w trakcie dostaw i w magazynach odpowiada 

intendent.  

8. Odbiór poczty odbywa się poprzez pozostawienie listów, ulotek itp. w wyznaczonym 

pojemniku w sekretariacie i pozostaje w kwarantannie 24 godz.  

9. Osoba przynosząca paczki lub inne towary z zewnątrz, pozostawia je obok składziku. 

Pracownik sekretariatu, zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej (maseczka, 

rękawiczki), przenosi towar w wyznaczone miejsce, w którym towar odbywa 24-godzinną 

kwarantannę (tektura, papier), lub, jeśli to możliwe, dezynfekuje go. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 5 

PROCEDURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE  

 

1. Stołówka szkolna zapewnia obiad dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. 

Opłata za obiad odbywa się tylko w formie przelewu bankowego na wskazany rachunek  

w wyznaczonym terminie.  

2. Zgłoszeni uczniowie idą na obiad w wyznaczonych godzinach, zgodnie  

z harmonogramem.  

3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.   

4. Posiłki dla dzieci wydaje personel kuchenny, tak aby nie mieć bezpośredniego kontaktu 

z uczniami. Na ladach znajdują się przesłony plexi, dla bezpieczeństwa pracowników. 

5. Uczniowie klas 0 – 3 wchodzą do jadalni pod opieką nauczyciela. 

6. Przed wejściem do jadalni uczniowie myją ręce lub dezynfekują je płynem 

dezynfekującym. 

7. W czasie pobytu w jadalni, do momentu zajęcia miejsca przy stoliku i po skończeniu 

posiłku, obowiązuje zasłonięcie nosa i ust. 

8. Uczniowie kl. 0 i 1 po wejściu do jadalni zajmują wyznaczone miejsca przy stoliku. 

Nauczyciel zanosi dzieciom tacę z posiłkiem, chyba że nauczyciel uzna, że dziecko poradzi 

sobie samodzielnie. 

9. Dzieci z klas 2 i 3,  z zachowaniem dystansu społecznego podchodzą do lady i biorą  z niej 

tacę z posiłkiem podaną przez pracownika stołówki. Następnie zajmują miejsce przy 

wyznaczonym stoliku. 

10. Po zakończeniu posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz 

krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), mając założoną przyłbicę i rękawiczki. Po 

dezynfekcji wietrzy salę. 

11. Brudne naczynia są myte zgodnie z procedurą (w temp. co najmniej 60 stopni, w zmywarce 

i wyparzane) przez personel kuchenny.   

  



ZAŁĄCZNIK NR 6 

PROCEDURA PRZYCHODZENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 

1. Uczniowie do Szkoły przychodzą w godzinach wyznaczonych - według harmonogramu 

podanego na stronie internetowej szkoły. 

2. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

3. Uczniowie i opiekunowie przyprowadzający i odbierający ucznia ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący co najmniej 1,5m. 

4. Rodzice mogą wchodzić z uczniami do wyznaczonej przestrzeni wspólnej placówki               

z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem. 

5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, 

nie wolno przyprowadzać/wysyłać dziecka do szkoły. 

7. W celu szybkiej komunikacji placówki z rodzicem ucznia, rodzice muszą być cały czas 

dostępni pod telefonem, którego zmianę numeru mają obowiązek natychmiast zgłos ić 

wychowawcy klasy oraz wychowawcy świetlicy (jeśli dotyczy). 

8. Wchodząc do szkoły (wyznaczonej strefy) rodzice przy wejściu dezynfekują dłonie, mają 

mieć założone rękawiczki ochronne oraz zakryte usta i nos. 

9. Na uczniów klas 0 – 3 rozpoczynających lekcje, oczekuje nauczyciel w wyznaczonym 

miejscu szatni. 

  



ZAŁĄCZNIK NR 7 

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD 

FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

 

§1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy w trakcie epidemii COVID-

19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady 

wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad 

udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z 

obsługą czytelników oraz kontaktów zewnętrznych.  

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników biblioteki oraz inne osoby 

korzystające z usług lub przebywające na terenie Biblioteki.  

3. Procedura zachowania bezpieczeństwa i funkcjonowania Biblioteki w okresie epidemii 

COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

§2 

Procedura obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników Biblioteki. 

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie 

kontaktu. 

3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

4. Godziny otwarcia Biblioteki dla czytelników. 

5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki. 

6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia 

koronawirusem. 

§3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego 

i środków higieny dla użytkowników Biblioteki 

1. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest wcześniejsze umycie rąk mydłem 

i wodą oraz zakrywanie nosa i ust. 

2. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest dla użytkowników Biblio tek i 

zaraz przy wejściu do wypożyczalni. 

3. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika Biblioteki wraz z wytyczoną na 

podłodze bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiedniego dystansu 

między użytkownikami. 

4. Ustala się limit 1 osoby/czytelnika przebywającego w wyznaczonej strefie.  



5. Biblioteka udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób 

przebywających w każdej strefie. 

6. Uczniowie klas I – III oraz oddziału przedszkolnego mogą przebywać w wypożycza lni 

wraz z opiekunem, a uczniowie klas IV – VIII są traktowani jako samodzie lni 

użytkownicy wypożyczalni. 

7. Skraca się czas przebywania czytelnika w Bibliotece na okres niezbędny do 

wypożyczenia zbiorów. 

8. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, stanowisk komputerowych, ksero, które są 

nieczynne do odwołania. 

9. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń Biblioteki, dezynfekcję klamek, 

klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia 

Biblioteki często używanych. 

§4 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników 

oraz maksymalne ograniczenie kontaktu 

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest 

rezerwowanie zbiorów, w szczególności lektur szkolnych: 

a. za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela polonisty poprzez e- dziennik lub 

b. e-mailowo na adres biblioteki szkolnej: biblioSP9@interia.pl 

2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami 

wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5. 

3. Zaleca się zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek ochronnych przez 

nauczyciela bibliotekarza stykającego się z czytelnikami i używanymi przez nich 

zasobami bibliotecznymi. 

§5 

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych 

1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblio tek i 

zapisane w Regulaminie Biblioteki.  

2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone 

do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

3. Nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych podczas stanu 

epidemicznego COVID-19 oraz zbiorów wypożyczonych wcześniej, których zwrot 

został uniemożliwiony przez zamknięcie biblioteki w związku z wprowadzeniem stanu 

epidemicznego należy uzgodnić poprzez e-dziennik z nauczycielem bibliotekarzem. 

4. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 30 minut przed zamknięciem Biblioteki. 



§6 

Godziny otwarcia Biblioteki dla czytelników 

1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Biblioteka będzie otwarta dla 

czytelników w następujących godzinach: 830 – 1330 

 Klasy 2 poniedziałek,  

 Klasy 3 i 4 wtorek, 

 Klasy 7 środa, 

 Klasy 5 i 8 czwartek,  

 Klasy 6 piątek, 

 Klasy 1 po pierwszych zajęciach czytelniczych uzgodnionych z wychowawcą 

poniedziałek.  

§7 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki 

1. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 

2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do pudła lub na 

wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy z uwagi 

na to, że okładki książek mogą być np. lakierowane lub są wykonane z tworzyw 

sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze. 

§8 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia 

u czytelnika/użytkownika Biblioteki zakażenia koronawirusem 

1. W przypadku stwierdzenia u ucznia – czytelnika wyraźnych oznak choroby, jak 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, czytelnik z tymi 

objawami nie powinien zostać wpuszczony do Biblioteki. Należy bezzwłocznie 

zawiadomić rodzica/opiekuna ucznia o jego stanie zdrowia i poinstruować go o jak 

najszybszym zgłoszeniu się do lekarza. 

2. Zgłosić incydent do Dyrektora Szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,  

w którym poruszał się i przebywał czytelnik, w celu przeprowadzenia rutynowego 

sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

3. Ustalić listę pracowników oraz czytelników Biblioteki (jeśli to możliwe) obecnych        

w tym samym czasie w Bibliotece, w których przebywał chory czytelnik i zalecić 

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. 



§9 

Postanowienia końcowe  

1. Czytelnik niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki w trakcie 

epidemii wirusa COVID-19, może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze 

zbiorów Biblioteki. 

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy. 



ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

 


