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PROCEDURY PIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO 

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH 

 

Podstawa prawna:  

 Wytyczne 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 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) 

 Rozporządzenie 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 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

 

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

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły powinni umyć ręce wodą  

z mydłem lub je zdezynfekować. 

4. Opiekunowie uczniów zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym, obowiązujących na terenie szkoły. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły lub na teren szkoły, 

zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

6. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane  do przestrzegania 
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regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym. Osoby te zobowiązane są do dezynfekcji dłoni. 

7. Na terenie szkoły znajduje się termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury, 

którego można użyć wyłącznie wtedy, kiedy rodzić wyrazi na to  zgodę.  

8. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu. 

9. Uczeń, u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję  

lub chorobę zakaźną, zostaje odizolowany w gabinecie pielęgniarskim. Powiadomieni 

rodzice zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

10. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: 

- częste mycie rąk, 

 - ochrona podczas kichania i kaszlu, 

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

- niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

11. Infrastruktura szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas   

zajęć powinny być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących. 

12. Sale lekcyjne i części wspólne – korytarze powinny być wietrzone co najmniej raz  

na godzinę,  w czasie zajęć i podczas przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

13. Podczas dużych przerw, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, uczniowie 

obowiązkowo przebywają na boisku szkolnym. 

14. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka zobowiązani  

są do regularnego czyszczenia lub dezynfekcji zabawek i innych przedmiotów. 

15. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników 

administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami i nauczycielami. 

16. Szybka komunikacja z opiekunami dziecka  następuje drogą  telefoniczną lub 

elektroniczną poprzez e-dziennik. Rodzice zobowiązani są podać wychowawcy 

aktualne numery telefonów oraz posiadać konto w e-dzienniku. 
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HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Wszystkie osoby trzecie, które wchodzą na teren szkoły zobowiązane są  

do zachowania higieny rąk – mycie wodą z mydłem lub dezynfekcja.  

2. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem – należy dopilnować, aby robili to 

uczniowie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z boiska i po 

skorzystaniu z toalety. Dozowniki z mydłem są regularnie czyszczone i napełniane. 

3. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur 

i włączników są codziennie monitorowane. 

4. Monitorowaniu podlega także codzienne wietrzenie sal i korytarzy, podczas  którego 

należy zapewnić uczniom bezpieczeństwo. 

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji.  Istotne jest zwłaszcza przestrzeganie 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 znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji  - instrukcje 

dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich 

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję. 

8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.  

9. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu. 

10. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

11. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania   

z udostępnianej infrastruktury szkoły – należy dezynfekować przyciski automatów,  

w których uczniowie mogą zakupić napoje i przekąski. 

 



4 
 

GASTRONOMIA 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) należy zapewnić warunki higieniczne 

wymagane przepisami prawa. 

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywa się w miejscach do tego 

przeznaczonych – stołówka. 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW INFEKCJI LUB 

PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U PRACOWNIKÓW 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły zostali poinstruowani o zasadach wynikających  

z „Wytycznych” oraz wprowadzonych w szkole rozwiązań. 

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

zakaźnej. 

3. Osoba, u której stwierdzi się infekcję lub podejrzenie choroby zakaźnej zostaje 

odizolowana w gabinecie pielęgniarskim, wyposażonym w środki do dezynfekcji. Po 

opuszczeniu przez nią pomieszczenia, musi ono być zgodnie z procedurami 

dodatkowo posprzątane i zdezynfekowane (klamki, poręcze, uchwyty, blaty itp.).  

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

choroby zakaźnej, dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności.  

W razie konieczności należy wezwać pomoc medyczną.  

 

 

 


