
 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

Szkoły Podstawowej im Astrid Lindgren w Dąbrowie 
 

 

 
OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 
 
1. Zapoznają się z wytycznymi GIS, MZ, MEN opracowanymi na czas zwiększonego     
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 dla szkół 
podstawowych edukacja wczesnoszkolna. Na podstawie tych wytycznych zostaną opracowane 
procedury, które wejdą w życie z dniem 25.05.2020r.  
2. Rodzic przyprowadzając dziecko każdego dnia przynosi podpisane oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 1 i DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2  
3. Przekazują pracownikowi szkoły informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.  
4. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji.  
5. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  
6. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

instytucji, jeśli wcześniej chorowało.  
7. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.  
8. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia 

dziecku temperatury.  
9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów.  
10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  
11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych 
miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.  

13. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły



  
PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 
 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte Wejścia 
do placówki sygnalizuje się połączeniem telefonicznym do pracownika szkoły (numer 
telefonu będzie podany przy wejściu do łącznika od strony parkingu).  

2. Ograniczenie liczebności grup:  
a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z opieki szkolnej mają dzieci: pracowników 

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 
przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, jak również rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką w domu.  

b. Liczba dzieci w grupie przebywająca w jednej sali zostaje ograniczona do 12 
(powierzchnia użytkowa sal wynosi ok. 52m2, zgodnie z zaleceniami 
GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2. W związku z 
powyższym w sali może przebywać 12 dzieci oraz 1 osoba dorosła.  

c. Grupy szkolne nie mogą się spotykać. 
d. Dzieci nie mogą przebywać na szkolnym placu zabaw  
e. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki. 
f. Dzieci nie przynoszą do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów. 
g. Dzieci nie mogą korzystać z zabawek, gier, tablic multimedialnych szkolnych.  
h. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.   

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki: 
a) Dziecko może być przyprowadzane i odbierane ze szkoły tylko przez 1 osobę dorosłą. 
b) Rodzic powinien mieć zabezpieczoną twarz maseczką ochronną i posiadać rękawiczki 

jednorazowe.  
c) Rodzic powiadamia telefonicznie pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka 

podając jego imię i nazwisko. Każdorazowo otwiera drzwi łącznika i wchodzi tylko 
dziecko, rodzic pozostaje na zewnątrz, oczekując na dokonanie pomiaru temperatury 
dziecka przez pracownika szkoły i dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowa 
dziecka i jego samopoczucia. Dziecko z temperaturą do 37 * C może uczestniczyć w 
zajęciach opiekuńczych na terenie placówki. 

d) Zobowiązuje się rodziców do utrzymania co najmniej 2 metrowych odległości od 
innych osób. 

e) W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w 
zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko od rodzica i 
odpowiedzialny jest za zdezynfekowanie rąk dziecka. Pracownik przekazuje 
nauczycielowi uzyskane w wywiadzie informacje. 
 

4. Odbieranie dziecka z placówki:  
a) Rodzic powiadamia telefonicznie pracownika placówki o przybyciu do szkoły w celu 

odbioru dziecka. 
b) Rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz, utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od 

innych ludzi. 
c) Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i prowadzi do rodzica. 
d) Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczyciela poprzez kontakt telefoniczny 

lub mailowy oraz od pracownika odprowadzającego dziecko. 
 
 
 



Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 
 

Dąbrowa, dn. ……………………………….………………. 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 
 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….  
(nazwisko i imię dziecka) 

 
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, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. 
podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 
ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 
dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej im Astrid Lindgren w Dąbrowie w 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 
mojego dziecka i naszych rodzin tj.:  
a) mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-
19  

b) w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) 
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i 
najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.  

c) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 
personelu szkoły szkoła zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej 
chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.  

d) 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. 

e) Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości 
pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 do 14 czerwca. 

f) Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 
 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 
wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom 
zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 
 

……………………………………………..  
(podpis rodzica) 
 

                                                                                                                                                               Nr telefonu do kontaktu    
………………………………………..



Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 
 
 
 
……………………………………………………… Dąbrowa, dn. ……………………… 

 
……………………………………………………… 
 
………………………………………………………  
(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica, numer telefonu) 
 
 
 

DEKLARACJA RODZICA 
 
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
 
 
⎕ -	
	
		
⎕ -	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
⎕ -	
	
	
⎕ -	
	
	
	

	
Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 
PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 

 
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA 
NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem 
sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie 
zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz 
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) 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 danych dniu przyjęte do placówki i będzie 
mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni. 
 
 
  Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:  
a) Przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka oraz osoby przyprowadzającej 

termometrem bezdotykowym  
b) W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych 

zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich 
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim 
najbliższym otoczeniu 

 
 
 
 

…………………………………………….. 
(podpis rodzica



 


