
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

 

W Korczakowskiej Szkole Marzeń w związku z wystąpieniem COVID-19 

na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

Podstawa prawna 

 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.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

 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.), 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

W ZWIĄZKU Z EMISJĄ WIRUSA COVID-19 W KORCZAKOWSKIEJ SZKOLE MARZEŃ 

I.Podstawa prawna 

 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.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

 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.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej 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-19 

II.Cel procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie 

trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób, które przebywają w 

placówce. 



3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

III.Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki 

 sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. 

IV.Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także rodziców/opiekunów 

prawnych. 

V. Ustalenie stanu zdrowia dziecka 

1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące 

dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka 

oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem 

sanitarnym (Załącznik nr 1) 

2. Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną temperaturę 

ciała. 

3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia 

dziecka 

VI. Przyprowadzanie dziecka do placówki 

1. Do szkoły przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do 

szkoły jeśli zauważy oznaki infekcji. Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posłać dziecka, 

którego domownik odbywa kwarantannę. W przypadku stwierdzenia przez pracownika 

odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je 

rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go 

zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności 

kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

2. Rodzic powiadamia  pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka, podając jego imię i nazwisko 

oraz nazwę grupy. 

3. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko. Rodzic/opiekun prawny odprowadza 

dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika 

placówki. 

4. W wyznaczonym do tego miejscu (przed drzwiami wejściowymi do szkoły) rodzic czeka na 

pojawienie się nauczyciela, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego 

samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą poniżej 37,0*C 

może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki. 



5. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób. 

6. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach, nauczyciel 

odbiera dziecko od rodziców ,odpowiedzialny jest za zdezynfekowanie rąk dziecka, zaprowadzenie 

dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, umycie z dzieckiem rąk oraz zaprowadzenie do 

odpowiedniej sali. Nauczyciel przekazuje innym pracownikom zdobyte w wywiadzie informacje. 

7. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko 

zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie ), a rodzic zostaje poinformowany 

najszybszą możliwą drogą i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. 

VII. Odbieranie dziecka z placówki 

1. Rodzic powiadamia pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka. 

2. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu (przed drzwiami wejściowymi do 

szkoły) utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi. 

3. Nauczyciel informuje dziecko o przybyciu rodziców, nadzoruje dotarcie do rodzica. Rodzic 

podpisuje listę odbioru dziecka ze szkoły. 

 4.  Można odebrać dziecko z terenu rekreacyjnego– rodzic powiadamia o przybyciu w celu odbioru 

dziecka zachowując 2 metrowy dystans . 

 5. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt osobisty w odstępie 2 m. 

,telefoniczny, mailowy . 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrekcja szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnychuczniów z niniejszą procedurą 

odpowiada dyrekcja . 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia uruchomienia szkoły do odwołania przez dyrekcję szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad, związanych 

z reżimem sanitarnym. 

………………………………………..……….. 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

2. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia u niego 

jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w szkole. Zobowiązuję się do odbierania 

telefonu ze szkoły i natychmiastowego odebrania mojego dziecka w przypadku informacji o takiej 

konieczności. 

………………………………………..……….. 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem Covid-19. 

………………………………………..……….. 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

4. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do 

Korczakowskiej Szkoły Marzeń w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

………………………………………..……….. 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka powyżej 37*C, katar, kaszel, biegunka, duszności, 

wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………………………………………………………………… 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia 

dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, alergia). 

…………………….………………………………….. data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka do Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Warszawie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i 

naszych rodzin, tj: - mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19; 

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole  (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka  

– zdaję sobie sprawę, że zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-

dniową kwarantannę;  

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła 

zostaje zamknięta(po uzgodnieniach z SANEPID) do odwołania, a wszyscy przebywający w danej 

chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę; 

 - w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, 

osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym 

w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka 

oraz stosowne służby i organy;  

- zostałem poinformowany o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko 

Jestem świadom, że sytuacja w której placówka zostanie objęta kwarantanną przez organ państwowy 

nie wpłynie na zmiany w opłatach za szkołę, co wynika wprost z braku winy po stronie szkoły . 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka wirusem COVID-19 nie będę miał roszczeń 

finansowych i niefinansowych wobec organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju oraz braku możliwości weryfikacji w sposób 

stuprocentowy faktycznej drogi czy źródła zarażenia. 

…………………….………………………………….. data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 



Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem 

sanitarnym, a przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez 

kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odbierania telefonów ze 

szkoły jak i natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili 

widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do 

placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.  

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

…………………….………………………………….. data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś 

z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.  

…………………….………………………………….. data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Niniejszym wyrażam zgodę przez czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemiologicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 na codzienne pomiary temperatury u 

mojego dziecka przy użyciu termometru, każdego dnia przed przyjęciem mojego dziecka do placówki 

oraz w trakcie jego pobytu w placówce. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań 

prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

…………………….………………………………….. data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w Procedurach zapewnienia 

bezpieczeństwa w Korczakowskiej Szkole Marzeń w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz zgodę na 

realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad 

dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji w tym 

zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie 

będę zgłaszać roszczeń.  

…………………….………………………………….. data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TERENU REKREACYJNEGOW KORCZAKOWSKIEJ SZKOLE MARZEŃ  

W CZASIE PANUJĄCEJ EPIDEMII COVID-19 1. 

Na teren rekreacyjny dzieci wychodzą nie mieszając się z innymi grupami. Po każdej grupie zabawki 

są dezynfekowane.  

 Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego 

użytkowania 

W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycieli w jednym 

miejscu. Nauczyciele powinni przebywać w miejscach największych zagrożeń.  

 W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości przebywania na nim osób trzecich m.in.: 

rodziców. Zabrania się także wprowadzania na jego teren zwierząt.  

W czasie pobytu w ogrodzie nauczyciel rozdziela zabawki pomiędzy dzieci. Po skończonej zabawie 

odkłada je do dezynfekcji.  

 Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu.  

W czasie pobytu w ogrodzie nauczyciel nie podaje dzieciom jedzenia/przekąsek.  

 Nauczyciel zobowiązany jest do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich higienę oraz 

bezpieczeństwo 

 Nauczyciel monitoruje swobodne zabawy dzieci, obowiązkowo reagując w sytuacji niewłaściwego 

zachowania dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK 

I. WSTĘP 

Szkoła  ma obowiązek minimalizowania ryzyka zarażenia COVID -19 w zakresie dbania o czystość i 

dezynfekcję przedmiotów występujących w klasach. Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową 

formę przeciwdziałania temu zjawisku. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności, mających na celu 

niszczenie drobnoustrojów oraz innych przetrwalników. Dezynfekowanie zabawek oznacza przede 

wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. Regularna dezynfekcja zabawek pozwala niwelować 

zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, zagrażających bezpieczeństwu dzieci 

i personelu. 

II. MYCIE I DEZYNFEKCJA ZABAWEK 

§1 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

1. Etap pierwszy: Mycie, czyszczenie (codziennie): 

 Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki przemyć ciepłą wodą z 

dodatkiem detergentu. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca . 

 

2. Etap drugi: Dezynfekcja 

 Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci 

 Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta 

III. DEZYNFEKCJA ZABAWEK 

§1 

W okresie stanu zagrożenia COVID – 19 zabawki w salach są myte i dezynfekowane każdego dnia. 

Zabawki wynoszone na zewnątrz po każdym użyciu przez grupę. 

 

IV. SPOSOBY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZABAWEK 

§ 1 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane: Czyścić za pomocą wody z mydłem. Upewnić się, że 

zabawka została dokładnie wytarta i osuszona. Następnie przystąpić do etapu dezynfekcji. 

§ 2 



Zabawki elektroniczne: Dokładnie przetrzeć wodą z dodatkiem detergentu. Następnie 

zdezynfekować. 

§ 3 

Zabawki i instrumenty muzyczne: Dokładnie przetrzeć wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie 

zdezynfekować. 

§ 4 

Książki: Kurz wycierać suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną 

ściereczką. W celu dezynfekcji przetrzeć chusteczką nawilżoną preparatem dezynfekującym. 

Zabawki w ogrodzie: dokładnie przetrzeć wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie 

zdezynfekować. 

 

 

V. PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI 

§ 1 

Cechy używanego preparatu: 

 nie może podrażniać skóry, 

 nie powinien wymagać spłukiwania – w przypadku środka do dezynfekcji, 

 nie może niszczyć powierzchni, 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

Za mycie i dezynfekcję zabawek w szkole odpowiada personel sprzątający i nauczyciele. 

§ 2 

Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek sprawuje dyrektor 

szkoły. 

§ 3 

Wprowadza się rejestr mycia i dezynfekcji zabawek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury. 

 

 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ W PRZEDSZKOLACH 

RUBIK MUSIC SCHOOL 

I. Wprowadzenie 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne 

to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, 

powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. 

Należą do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz 

COVID-19 (koronawirus). 

 

W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych muszą być stosowane m. in. bardzo rygorystyczne 

zasady zapobiegania szerzeniu się tych zakażeń, zgodne z zaleceniami WHO i innych instytucji w tym 

Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej. Szczególne znaczenie ma izolacja osób podejrzanych o 

zakażenie, stosowanie właściwych środków ochrony osobistej oraz stosowanie kwarantanny. Osoby 

chore lub podejrzane o zachorowanie na ww. choroby podlegają obowiązkowej konsultacji lekarskiej. 

Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi na ww. choroby podlegają obowiązkowej 

kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Niniejsza procedura jest narzędziem dyrektora w 

procesie podejmowania decyzji oraz obejmuje wykaz działań, jakie należy podjąć w przypadku 

zaistnienia sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem podejrzenia wystąpienia choroby 

szczególnie niebezpiecznej oraz wysoce zakaźnej na terenie placówki. 

II. Adresaci Procedury oraz sposób udostępniania 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne 

oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich Rodziców oraz pracowników 

Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Warszawie oraz innych osób przebywających w danym czasie na 

terenie placówki. 

III. Podstawowe pojęcia i definicje 

Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy. 

Choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna - choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, 

o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca 

specjalnych metod zwalczania, w tym m. in. cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki 

krwotoczne, COVID-19 (koronawirus) i inne. Dekontaminacja - proces niszczenia biologicznych 

czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i sterylizację. 

Dezynfekcja - proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie 

metod fizycznych i chemicznych. 

Epidemia - wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie 

wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych 

dotychczas niewystępujących. 



Izolacja - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób 

podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika 

chorobotwórczego na inne osoby. 

Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia 

szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. 

Nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez 

ograniczenia jej swobody przemieszczania się. 

Nosiciel – osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne czynniki 

chorobotwórcze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych osób. 

Podejrzany o chorobę zakaźną - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby 

zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności 

styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. 

Stan zagrożenia epidemicznego - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z 

ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych. 

Sterylizacja - proces niszczenia zdolnych do namnażania się form biologicznych czynników 

chorobotwórczych. 

Styczność - bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego 

kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników 

chorobotwórczych. 

Szczepienie ochronne - podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego 

uodpornienia przeciwko tej chorobie. 

Zabiegi sanitarne - działania służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i strzyżenie, higiena 

odzieży, higiena pomieszczeń, podejmowane w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób 

zakaźnych. 

Zagrożenie epidemiczne - zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na 

ryzyko wystąpienia epidemii. 

Zakażenie - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego. 

Zaraźliwość - zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do przeżycia i namnażania oraz do 

wywołania objawów chorobowych po przeniesieniu go do organizmu innego człowieka lub 

zwierzęcia. 

Zdrowie publiczne - stan zdrowotny całego społeczeństwa lub jego części, określany na podstawie 

wskaźników epidemiologicznych i demograficznych. 

IV. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie 

niebezpieczne i wysoce zakaźne. 

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic ucznia szkoły. 



2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia 

zachorowania. 

3. Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków łączności 

bezpośrednio do dyrektora placówki. 

4. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania odpowiedzialna jest za 

niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby/osób w miejsce do tego wyznaczone i jak 

najszybsze zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna. 

5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się 

opuszczania obiektu/pomieszczenia. 

 

6. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia: 

− Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie 22 620 90 01 oraz ewentualnie: − 

Oddział Zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie przy ulicy Wolskiej – 22 335 53 32 , − 

Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112, Policję Tel. 997 lub 112. 

7. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb. 

Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób z 

podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne 

osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem, 

− wprowadzenie wytycznych dla uczniów, rodziców i pracowników w zakresie obowiązkowej 

dezynfekcji rąk oraz powierzchni, 

− zabezpieczenie odpowiednich środków dezynfekcyjnych, 

− odizolowanie (zamknięcie) pomieszczeń obiektów, w których przebywały osoby z podejrzeniem 

choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji. 

− realizacja dezynfekcji pomieszczeń/obiektów w których przebywały osoby z podejrzeniem choroby 

(m. in. po zakończonej kwarantannie). Dyrektor współpracuje z odpowiednimi instytucjami/służbami 

w tym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Warszawie, współpraca z Policją w celu np. ustalenia miejsca pobytu osób 

przewidzianych do kwarantanny, 

8. Dyrektor sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności oraz dane wszystkich osób 

mających kontakt z osobą zakażoną w ostatnich 3 dniach. 

V. Kwarantanna. 

Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były narażone 

na zakażenie. Odbywa się to w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i 

wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich w stosunku do których nie ma skutecznego leczenia. Pozwala to 

na szybką identyfikację osób, u których zaczynają pojawiać się pierwsze objawy zakażenia i poddanie 



ich leczeniu w warunkach izolacji. Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym 

momencie objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”. Przebieg kwarantanny realizuje się 

zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno–epidemiologicznej oraz innych właściwych 

służb/instytucji. 

VI. Uwagi końcowe. 

Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będą przez dyrektora przy 

uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego. W załączniku 

przedstawiono Informację Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem 

zakażenia chorobą COVID-19 (koronawirus). Więcej informacji znaleźć można na stronach Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Powiatowych 

Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych. 

 

Załącznik 1. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem 

zakażenia koronawirusem Warszawa, 20.03.2020 

Zaleca się: 

1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez 

internet. 

2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności 

publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3) Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w 

których mogą myć ręce mydłem i wodą. 

4) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, 

że dozowniki te są regularnie napełniane. 

5) Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce. 

6) Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym 

NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW COVID-19 U DZIECKA  

1. Jeżeli stwierdzimy objawy u dziecka mogące świadczyć o Covid-19 (gorączka, kaszel, duszności, ból 

brzucha, brak smaku i inne) odsyłamy dziecko do pomieszczenia izolacji. 

2. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wytypowany pracownik. 

3. Opiekun musi być ubrany w sprzęt ochronny (rękawice, przyłbica, maska). 

4. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 minut sprawdza temperaturę dziecka 

oraz zapisuje informacje na karcie informacyjnej o stanie zdrowia dziecka. 



5. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania obowiązujących w 

szkole. 

6. Przed odbiorem podpisuje kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecka. 

7. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez rodzica wdrażamy 

postępowanie w przypadku zagrożenia życia – wezwanie karetki pogotowia, powiadomienie 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. 

8. Wzywamy karetkę, przekazujemy kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecka. 

9. Prosimy Ratownika o podpisanie przekazania dziecka oraz pisemną informację o szpitalu, do 

którego zostało przewiezione. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA COVID-19 PRZEZ 

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W SZKOLE 

I. Podstawa prawna 

 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.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),  Ustawa z dnia 25 

czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub 

macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368), 

 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.), 

 Wytyczne MEN, GIS i MZ 

 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Korczakowskiej Szkole 

Marzeń 

II.Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi na 

COVID- 19 oraz postępowania w szkole w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na 

niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to 

ryzyko. 

III. Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym na COVID-19, 

 objawów choroby COVID-19. 



IV. Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników ,uczniów, a także rodziców/opiekunów 

prawnych. 

V. Objawy choroby COVID- 19 

1. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. U 

ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od zwykłego 

przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i 

zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje 

chorobę koronawirusa COVID-19. 

2. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy pacjenci mogą 

odczuwać bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła lub biegunkę. Objawy te są zwykle 

łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zarażają się, ale mają bardzo łagodne objawy. 

Większość osób (około 80%) dochodzi do siebie po chorobie bez konieczności leczenia szpitalnego. 

Około 1 na 5 osób, które zachorują na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. 

Starsi ludzie i osoby z podstawowymi problemami medycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, 

problemy z sercem i płucami, cukrzyca lub rak, są bardziej narażone na ciężką chorobę. Jednak każdy 

może złapać COVID-19 i poważnie zachorować. Nawet osoby z bardzo łagodnymi objawami COVID-19 

mogą przenosić wirusa. 

VI. Postanowienia ogólne 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną. 

3. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi. 

4. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele wzmacniają działania 

edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny.  

5. Zabrania się organizowania wycieczek do odwołania  

6. Dyrektor wywiesza w widocznym miejscu w toaletach instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne 

zasady dotyczące higieny osobistej. 

7. Dyrektor zgłasza wystąpienie choroby zakaźnej i prowadzi działania mające na celu zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się chorób. Zgłoszenia dokonuje też lekarz rodzinny, który podejrzewa lub 

rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. 

Zobowiązany jest on do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub 

powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby 

zakaźnej do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 



8. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na 

bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa 

Zdrowia. 

9. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej 

placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o 

zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są 

do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie 

jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci. 

VII. Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest 

natychmiast powiadomić dyrekcję placówki. 

2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy , pracownik nie powinien przychodzić do 

pracy, powinien pozostać w domu i 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. 

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

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 

powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

VIII. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19 

1. Zgodnie z zaleceniami do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe. Rodzice dzieci są zobowiązani do 

przestrzegania obostrzeń  . 

2. Nauczyciele w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują dyrekcję i 

rodziców dziecka. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci. 

3. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony 

osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). 

4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko, aby nie narażać zdrowia 

pozostałych dzieci . 



5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenie 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o 

zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich 

działań. 

6.  Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania 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. 

 

IX. Działania  w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych 

(odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych)  

2. Usunięcie z klas wszystkich przedmiotów, zabawek, sprzętów, które są trudne do 

zdezynfekowania. 

3. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na 

zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, 

immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka. 

4. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Należy wietrzyć salę minimum raz 

na godzinę. 

5. Edukacja dzieci w zakresie: 

 prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie 

wody), 

 mycia rąk po skorzystaniu z toalety, 

 mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

 prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z jednorazowych sztućców, spożywanie 

posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego 

dla danego dziecka itp.), 

X. Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrekcja szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły. 

3. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI WYSTĄPIŁ 

PRZYPADEK OSOBY Z PODEJRZENIEM COVID-19  

W przypadku, gdy wychowanek lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem 

sanitarnym oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień 

w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. Wspomniane zamknięcie nie 

wpływa na wysokość czesnego. 

 

 

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI SPRZĘTÓW I POWIERZCHNI 

1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez pracownika w 

trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., z których pracownik korzystał 

danego dnia pracy. 

2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. 

3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do 

dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. 

4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w pomieszczeniu ze środkami czystości. Za 

uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły 

5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce. 

6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe. 

 


