Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Konarach w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Konary 18 maja 2020

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie
przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania
przedszkolnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po ich
otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780).
Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego,
organu ją prowadzącego oraz rodziców wychowanków.
Uczestnicy:
• dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, osoba kierująca inną formą wychowania
przedszkolnego – dalej dyrektor przedszkola;
• organ prowadzący przedszkole, szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, inną formę wychowania przedszkolnego
– dalej organ prowadzący przedszkole;
• rodzice dzieci;
• pracownicy przedszkola.
Podstawa prawna:
• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r.
wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form
wychowania przedszkolnego,
• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Lp.

Zadania
główne

Zadania
szczegółowe

1. Ustalenie liczby
grup dzieci w
przedszkolu

1.

Ustalenie
dzieci, które
będą
2. Ustalenie
uczęszczać maksymalnej liczby
do
dzieci w danej
przedszkola grupie, które mogą
przebywać w
grupie, w tym
wystąpienie do
organu
prowadzącego o
wyrażenie zgody na
zwiększenie liczby
dzieci w grupie

Osoba
odpowiedzialna

Uwagi

Liczbę grup w Oddziałach przedszkolnych ustala się z
uwzględnieniem następujących wytycznych:
1) jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i
Dyrektor Szkoły stałej sali;
wraz z
2) do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;
Oddziałami
3) w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia
przedszkolnymi opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60.
roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
4) w miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli
podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala
się z uwzględnieniem następujących wytycznych:
1) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla
dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i
Dyrektor Szkoły każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wlicza się
wraz z
pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia,
Oddziałami
pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej,
przedszkolnymi / pomieszczeń porządkowych, magazynowych,
organ
higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy
prowadzący
sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej
przedszkole
powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali
wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w
niej się znajdujących;
2) w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych
przypadkach za zgodą organu prowadzącego można
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3. Ustalenie dzieci,
które będą
uczęszczać do
poszczególnych
grup, w tym
uzyskanie zgody
rodziców na pomiar
temperatury ciała
dziecka

1. Zakup
indywidualnych
środków ochrony
osobistej dla
pracowników,
termometru, płynu
dezynfekującego do
rąk, detergentów (do
dezynfekcji sprzętu,
zabawek

2.

2. Wywieszenie w
pomieszczeniach
sanitarnohigieniczny
ch plakatów z
Przygotowa zasadami
prawidłowego
nie
Oddziałów mycia rąk, a przy
Przedszkoln dozownikach z
płynem do
ych oraz
dezynfekcji rąk –
Szkoły
przyjęciem instrukcje
dzieci
3. Usunięcie z sal, w
których będą
przebywać dzieci,
niektórych
przedmiotów i
sprzętu
4. Zabezpieczenie
przed używaniem
sprzętu na placu
zabaw lub boisku
5. Wyznaczenie i
przygotowanie
pomieszczenia lub
obszaru, w którym
będzie można

zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
Wzór: Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody
na zwiększenie w przedszkolu liczby dzieci w grupieZałącznik nr 1
Ustala się dzieci, których rodzice deklarują powrót do
Szkoły i Oddziałów przedszkola. Jeżeli wskazana liczba jest
wyższa niż liczba dzieci, które mogą przebywać w grupach,
to ustala się dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych
grup z uwzględnieniem następujących wytycznych:
1) w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać
Dyrektor Szkoły te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia
pracy z opieką w domu;
wraz z
Oddziałami
2) pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony
przedszkolnymi / zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i
Rodzice dzieci przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19;
3) do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego
rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała
jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych.
Dyrektor Szkoły
wraz z
Oddziałami
Przedszkolnymi
/ organ
prowadzący
przedszkole

1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostałych
pracowników w razie konieczności zaopatruje się w
indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe
rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim
rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów
higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
2. Wyposaża się Szkołę wraz z Oddziałami Przedszkolnymi
w termometr, najlepiej bezdotykowy.

Procedura wewnętrzna - Analiza Krytycznych punktów
załącznik nr 2
Instrukcje na stronie internetowej Głównego Inspektora
Sanitarnego:
Dyrektor Szkoły
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
wraz z
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowacOddziałami
rece/
przedszkolnymi
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-izdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowonalozyc-i-zdjac-rekawice/
Dyrektor Szkoły
Usuwa się wyposażenie sal Szkoły oraz Oddziałów
wraz z
przedszkolnych którego nie można skutecznie uprać lub
Oddziałami
dezynfekować (np. pluszowe zabawki), usuwa się z sal.
przedszkolnymi
Dyrektor Szkoły
Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na
wraz z
placu zabaw lub boisku, oznacza się go taśmą i odpowiednio
Oddziałami
zabezpiecza przed używaniem.
przedszkolnymi
Dyrektor Szkoły
wraz z
Oddziałami
przedszkolnymi
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Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki
ochrony i płyn dezynfekujący) następujące pomieszczenie
lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

odizolować osobę w
przypadku
zdiagnozowania
objawów
chorobowych
6. Umieszczenie
pod wejściem do
budynku
pojemników z
płynem
dezynfekcyjnym
oraz informacji o
obligatoryjnym
dezynfekowaniu rąk
7. Sporządzenie i
wywieszenie listy
numerów telefonów
do: organu
prowadzącego,
kuratora oświaty,
stacji sanitarnoepidemiologicznej,
służb medycznych
8. Zamawianie
posiłków od
dostawców
cateringu
9.Ścieżka szybkiej
komunikacji z
rodzicami
1. Rodzic nie może
wejść na teren
Szkoły oraz
Oddziałów
Przedszkolnych
podczas
odprowadzania
dziecka na zajęcia

3.

2. Dziecko nie
Przyjmowa przynosi do
nie dzieci przedszkola
do Szkoły zabawek
oraz
Oddziałów 3. Dezynfekcja rąk
Przedszkoln przy wejściu do
ych
przedszkola
4. Przekazanie
informacji o stanie
zdrowia dziecka
5. Dystans
społeczny

Przed wejściem do budynku Szkoły oraz Oddziałów
Dyrektor Szkoły
przedszkolnych umożliwia się skorzystanie z płynu
wraz z
dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o
Oddziałami
obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe
przedszkolnymi
wchodzące do przedszkola.

Dyrektor Szkoły
wraz z
Oddziałami
przedszkolnymi

W łatwo dostępnym miejscu w przedszkolu umieszcza się
listę numerów telefonów do: organu prowadzącego
przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarnoepidemiologicznej i służb medycznych.

Dyrektor Szkoły
Procedura wewnętrzna Catering zasady bezpieczeństwawraz z
załącznik nr 3
Oddziałami
przedszkolnymi / Posiłki to powinny być przekazywane w jednorazowych
organ
pojemnikach i z jednorazowymi sztućcami.
prowadzący
Dyrektor Szkoły
Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami
wraz z
dzieci (przede wszystkim ustala się numer telefonu prywatny
Oddziałami
i do pracy).
Przedszkolnymi
Procedura wewnętrzna Informacja do Rodziców na temat
wirusa - załącznik nr 4. Do przedszkola można
przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów
chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba
Rodzice dzieci
przyprowadzająca również musi być zdrowa.
2. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w
domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych.
Rodzice dzieci

Dziecko nie może przynosić do Szkoły oraz Oddziałów
przedszkolnych , ani z niego wynosić, zabawek oraz innych
przedmiotów (za wyjątkiem tych niezbędnych).

Rodzice dzieci

Rodzice oraz pracownicy Szkoły oraz Oddziałów
przedszkolnych obowiązani są zdezynfekować dłonie przed
wejściem do przedszkola, założyć rękawiczki ochronne oraz
zakryć usta i nos.

Rodzice dzieci

Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o
stanie zdrowia dzieci.

Rodzice dzieci

Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Szkoły
oraz oddziałów przedszkolnych mają zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i
innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Oświadczenie Rodziców – załącznik nr 5
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1. Organizacja pracy
Szkoły oraz
Oddziałów
Przedszkolnych

2. Warunki
bezpieczeństwa
dzieci w budynku
przedszkola

4.

Zapewnieni
e warunków
bezpieczeńs
twa w
przedszkolu

3. Warunki
bezpieczeństwa
dzieci na zewnątrz
przedszkola

4. Spożywanie i
przygotowywanie
posiłków

1. Uniemożliwia się, w miarę możliwości, stykanie się ze
sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny
przyjmowania grup do przedszkola, rożne godziny zabawy
Dyrektor Szkoły na świeżym powietrzu poszczególnych grup).
wraz z
2. Ogranicza się przebywanie w Szkole oraz Oddziałach
Oddziałami
Przedszkolnych osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z
przedszkolnymi /
takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony
pracownicy
osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice).
obsługi
3. Pracownicy Szkoły oraz Oddziałów Przedszkolnych
zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
Ewidencja dezynfekcji placówki załącznik nr 6
Ewidencja dezynfekcji grupy –załącznik nr 7
1.Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co
najmniej raz na godzinę.
2. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.
3. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w
jednym pomieszczeniu.
4. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z
zajęć na świeżym powietrzu.
5. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk,
Nauczyciele/
przypominają o myciu rąk i dają przykład.
pracownicy
6. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe
obsługi
(piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
8. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne,
dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i
powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.
9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać
zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka
do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
1. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren Szkoły oraz
Dyrektor Szkoły Oddziałów przedszkolnych.
wraz z
2. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy
Oddziałami
zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości
przedszkolnymi /
grup.
nauczyciele/
3. Po powrocie do budynku dzieci myją ręce.
pracownicy
4. Sprzęt na placu zabaw lub boisku czyści się regularnie z
obsługi
użyciem detergentu lub dezynfekuje.
Procedura wewnętrzna Catering zasady bezpieczeństwazałącznik nr 3
1. Posiłki spożywane w małych grupach. Czyszczenie
blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku i po
każdej grupie. Posiłki podawane w wielorazowych
Personel
naczyniach i sztućcach myć w zmywarce z dodatkiem
kuchenny Szkoły
detergentu w temperaturze min. 60stopni lub wyparzać.
oraz oddziałów
2. Personel kuchenny korzysta z płynów dezynfekujących do
przedszkolnych
czyszczenia powierzchni i sprzętów (po przygotowaniu
ostatniego posiłku) oraz opakowań produktów, utrzymuje
wysoką higienę.
3. Personel kuchenny, w miarę możliwości, nie kontaktuje
się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
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5.

1. Poinformowanie
pracowników
Szkoły wraz z
Oddziałami
Przedszkolnymi o
postępowaniu w
przypadku
podejrzenia
zakażenia
koronawirusem u
siebie
2. Śledzenie
informacji
Głównego
Inspektora
Sanitarnego i
Ministra Zdrowia,
dostępnych na
stronach gis.gov.pl
lub
https://www.gov.pl/
web/koronawirus/, a
Postępowan także
obowiązujących
ie w
przypadku przepisów prawa
podejrzenia
zakażenia
koronawirus
em i
stwierdzeni
a zakażenia
u
pracownika
lub
3. Czynności w
wychowank
przypadku
a
wystąpienia u
przedszkola
pracownika
niepokojących
objawów
sugerujących
zakażenie
koronawirusem

4. Czynności w
przypadku
wystąpienia u
dziecka objawów
choroby

1. Do pracy w Szkole oraz Oddziałach przedszkolnych
mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
Dyrektor Szkoły 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów
wraz z
pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni
Oddziałami
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z
przedszkolnymi Dyrektorem Szkoły, 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

Dyrektor Szkoły
wraz z
Na bieżąco.
Oddziałami
przedszkolnymi

Dyrektor Szkoły
wraz z
Oddziałami
przedszkolnymi

Dyrektor Szkoły
wraz z
Oddziałami
przedszkolnymi
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Procedura wewnętrzna nr załącznik nr
1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy.
2. Wstrzymuje się przyjmowanie do Szkoły oraz oddziałów
przedszkolnych kolejnych grup dzieci.
3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
Wzór: Powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologiczną o
wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem Załącznik nr 8
4. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.
Wzór: Powiadomienie organu prowadzącego przedszkole o
wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem Załącznik nr 9
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,
poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje
się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach Szkoły, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i zaleca się im 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.
1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy
choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób.
2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W
przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy –
dezynfekuje się go po użyciu.
Wzór: Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka –

5. Czynności w
przypadku
wystąpienia
koronawirusa u
pracownika lub
ucznia

załącznik nr 10
3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego
odebrania dziecka z przedszkola.
4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie
koronawirusem stosuje się ust. 5-9.
5. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych
grup dzieci.
6. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
7. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.
8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko,
poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje
się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach przedszkola, w których przebywało
dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im 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.
1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
2. Zawiesza się zajęcia w Szkole oraz Oddziałach
Dyrektor Szkoły
przedszkolnych , za zgodą organu prowadzącego, na czas
wraz z
oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Oddziałami
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
przedszkolnymi
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.
69, ze zm.).
3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o
zawieszeniu zajęć.

Spis załączników:
Załącznik nr 1 Wzór: Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie w przedszkolu liczby
dzieci w grupie – str 7
Załącznik nr 2 Procedura wewnętrzna - Analiza Krytycznych punktów –str 8-20
Załącznik nr 3 Procedura wewnętrzna Catering zasady bezpieczeństwa –str 21-25
Załącznik nr 4 Procedura wewnętrzna Informacja do Rodziców na temat wirusa- str 26-31
Załącznik nr 5 Oświadczenie Rodziców str 32
Załącznik nr 6 Ewidencja dezynfekcji placówki –str 33-35
Załącznik nr 7 Ewidencja dezynfekcji grupy – str 36-38
Załącznik nr 8 Wzór: Powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika objawów
sugerujących zakażenie – str 39
Załącznik nr 9 Wzór: Powiadomienie organu prowadzącego przedszkole o wystąpieniu u pracownika objawów
sugerujących zakażenie - str 40
Załącznik nr 10 Wzór: Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka – Str 41
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Załącznik nr 1 Wzór: Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie w przedszkolu liczby
dzieci w grupie
.......................................................
..........................................
(miejscowość, data)

.......................................................
.......................................................
(nazwa i adres Szkoły)
Pan/ Pani*

..........................................................
..........................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej
organ prowadzący oraz nazwa i adres
organu prowadzącego)
WNIOSEK
o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 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 i 567),
wnoszę o wyrażenie na zwiększenie liczby dzieci w grupie w oddziale ....................1 do 13/14*.
Uzasadnienie
Z wnioskiem o przyjęcie do grupy dzieci w oddziale .................... 2 zwrócili się rodzice więcej niż 12 dzieci
ww. oddziału. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, w której działa ww.
oddział, spełnia wymagania dla 13/14* dzieci określone w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wobec
powyższego przedmiotowy wniosek jest uzasadniony, a wyrażenie zgody nie będzie naruszało ww. wytycznych.
...............................................
(podpis dyrektora przedszkola/
szkoły podstawowej/ kierownika
innej formy wychowania
przedszkolnego*)
_________________
* Niepotrzebne skreślić.

1

Należy podać oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego.
2
Należy podać oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego.
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Healt Health-Safety-Environment

Załącznik nr 2 Procedura wewnętrzna - Analiza Krytycznych punktów

Health -Safety-Environment

ANALIZA KRYTYCZNYCH
PUNKTÓW

SZKOŁA

SARS CoV-2
Wywołującego COVID -2

AUDYT-SYSTEM
BHP, HACCP, P-POŻ, RODO

Artur Domagała
Tel.kom:509-733-832 lub 504-105-418
e-mail:bhp.iod.domagala@o2.pl

HSE BHP HSE
ZDROWIE- BEZPIECZEŃSTWOŚRODOWISKO
PN-N-18001-2004
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[KRAKÓW]

§ 4 procedury BHP – pkt. 5
Zagrożenie znaczące- zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne
uszkodzenie zdrowia lub śmierć

procedowanie bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

Konary 18 maja 2020

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela firmy Audytującej AUDYT –
SYSTEMS Artur Domagała jest zabronione.
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Zasady bezpieczeństwa w pracy
ANALIZA CP (critical point) krytycznych punktów
w ograniczeniu transmisji wirusa SARS CoV-2
1-Przy kontakcie ze współpracownikiem lub klientem (rodzicem),nie podajemy ręki .
Taki kontakt jest CP.

STOP NIE RYZYKUJ !
NOSICIEL MOŻE NIE MIEĆ OBJAWÓW CHOROBY

STOP

STOP

2-Ogranicz zaufanie i poczucie że jesteś bezpieczny pomiędzy współpracownikami . Występuje tutaj CP
(critical point) krytyczny punkt ,który może przyczynić się do transmisji wirusa
SARS CoV2.

2-Zabezpiecz miejsce kontaktu z klientami z zewnątrz (sekretariat ,miejsce odbioru przesyłek pocztowych
)szybą ,pleksi ,szkłem akrylowym to ograniczy transmisję wirusa SARS CoV-2.
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Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na przeszkodę budowlaną to wyznacz takie miejsce
zachowaniem odległości powyżej dwóch metrów pomiędzy osobami.

3-Zbyt bliska odległość w pracy może być przyczyną transmisji wirusa i pojawia się CP .

4-Unikaj kontaktu ( palce dłoni ,długopisy i inne przedmioty ) z ustami występuje tutaj CP.
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z

5-Korzystaj zawsze ze swojego długopisu .Przy użyciu długopisu ogólnodostępnego zdezynfekuj
natychmiast ręce występuje tutaj CP transmisji wirusa.

6-Jeżeli używasz swojego telefonu komórkowego w pracy pamiętaj o nie używaniu go podczas
spożywania posiłków. To jest CP. Nie przekazuj swojego prywatnego telefonu innej osobie!!! To jest CP.

7-Przy używaniu telefonu firmowego ogólnodostępnego pamiętaj o obowiązku dezynfekcji płynem
dezynfekującym wirusy po każdej rozmowie. Brak dezynfekcji jest CP.
ZACHOWAJ SZCEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY PRZEKAZYWANIU SŁUCHAWKI
INNEJ OSOBIE ZDEZYNFEKUJ JĄ PRZED PODANIEM !!!
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8-Przy obsłudze urządzenia kserującego ogólnodostępnego pamiętaj o obowiązku obsługi w
rękawiczkach jednorazowych .Poinformuj osoby obsługujące widocznym napisem o konieczności obsługi
w rękawiczkach, lub wyznacz tylko jedna osobę ,do wykonywania kopii ksero.
Brak
informacji i brak rękawiczek jest CP.

9-Przy wykorzystywaniu mikrofonów , słuchawek, klawiatur w tele lub audio konferencjach przez kilka
osób, pamiętaj o ich dezynfekcji po każdym użyciu. Brak dezynfekcji jest CP.

10-W pomieszczeniach socjalnych lub miejscach wyznaczonych przez pracodawcę do spożywania lub
przygotowywania posiłków, obsługuj urządzenia w jednorazowych rękawiczkach, lub zdezynfekuj ręce
tuż przed ich obsługą. Brak takiego postępowania jest CP. Unikaj organizowania wspólnych posiłków
przez pracowników, lub zorganizuj to w taki sposób by zachować min.2 m. odstępu .

11- Przy dostawach do placówki przesyłek pocztowych lub dostawie innych przesyłek z papieru do
prowadzenia działalności zachowaj czasową kwarantannę dla pewności do 24 h przed wprowadzeniem
do użytku.
W wyniku kontaktu z powietrzem potencjał zakaźny korona wirusa spada o połowę co 66 minut. Znaczy to,
że po sześciu godzinach od osadzenia się na powierzchni żywotność wirusa spada do 2 proc. Taki spadek
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aktywności patogenu obserwuje się na każdej powierzchni mającej kontakt z powietrzem. W przypadku tektury
czas przeżycia wirusa nie przekracza 24 godzin – i oczywiście przez cały ten czas stopniowo staje się on coraz
mniej niebezpieczny. Papier gazetowy jest bardziej porowaty od kartonu, więc wirus SARS-CoV-2 ma w
jego przypadku jeszcze niższą zdolność przetrwania. Źródło - International News Media Association
(INMA)na podstawie WHO i CDC. Nie zastosowanie kwarantanny przesyłek papierowych jest CP.

ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY OBIEGU DOKUMENTÓW WEWNĄTRZ
PLACÓWKI Z RAK DO RĄK wykonuj tą czynność w rękawiczkach !!!
12-Jeżli w pracy masz kontakt z gotówką ,lub kartą płatniczą od klienta lub w sklepie –stosuj rękawiczki
jednorazowe. Brak rękawiczek jest CP.

13-Jeżeli otwierasz i zamykasz pomieszczenia w pracy kluczem i z tego klucza mogą też korzystać inni
pracownicy rób to rękawiczkach jednorazowych lub wprowadź procedurę dezynfekcji kluczy. Brak
rękawiczek jest CP.

14-Unikaj narad, spotkań w pracy w bliskiej odległości pomiędzy pracownikami. Takie zachowanie jest
CP.
Uc zul stanowczo wszystkich
nauczycieli o zachowaniu dystansu min.1.5 w pokoju nauczycielskim pomiędzy sobą .
Jest to jednym z podstawowych źródeł transmisji wirusa SARS CoV-2
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15-Przy używaniu wszystkich czytników sterowanych ręcznie (PIN do karty, alarmy, zamki elektroniczne
w drzwiach ) zachowaj ostrożność i wykonuj te czynności w rękawiczkach jednorazowych lub przy
pomocy np. klucza, długopisu i.t.p. Brak w ten sposób wykonanej czynności jest CP

16-Jeśli nie możesz zorganizować pracy w sposób zdalny ,a ilość pracowników jest duża
pomieszczeniu i minimalna odległość jest mniejsza niż 1.5 m.

w

spróbuj wprowadzić system zmianowy .Jeśli nie jest to możliwe to w tym przypadku MUSISZ
zastosować środki ochrony indywidualnej chroniącej pracowników przed wirusem . Niezastosowanie
tego przepisu jest CP.
17-Do czasu ustawowych zakazów nie organizuj spotkań i szkoleń otwartych jak i wewnętrznych.

Realizuj obowiązkowe szkolenia BHP tylko drogą elektroniczną zgodnie z zaleceniami PIP.
18-W sytuacjach krytycznych w których trzeba się zbliżyć do drugiej osoby np. przy udzielaniu pierwszej
pomocy lub kontakcie z wydzielinami, krwią osoby poszkodowanej w celu ograniczenia transmisji wirusa
SARS CoV-2 zawsze korzystaj z rękawiczek, maseczek i przyłbic ochronnych. Nie użycie środków
ochronnych jest CP.
UNIKAJ REANIMACJI zgodnie z wytycznymi AHA Z UŻYCIEM WDECHÓW!!! to jest CP
WYKONAJ SAM MASAŻ SERCA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ERC
European Resuscitation Council DO PRZYJAZDU POGOTOWIA
Źle!
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Zastosuj maseczkę, przyłbicę, rękawiczki Dobrze!
19-Zadbaj o sterylność i czystość urządzeń, sztućców i naczyń w kuchni
przy organizowaniu posiłków dla dzieci w przedszkolach i szkołach,
oraz organizację posiłku w rękawiczkach jednorazowych. Jeżeli
organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa
odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów
dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zorganizuj
bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w
małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej
grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z
dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
Pracodawco ! PODPISZ STOSOWNĄ UMOWĘ w SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA
PRZYGOTOWYWANYCH POSIŁKÓW POD KĄTEM WYELIMINOWANIA TRANSMISJI
WIRUSA SARS COV-2 Z FIRMĄ KTÓRA SPOŻĄDZA POSIŁKI I WYEGZEKWUJ ZAPISY
procedury 54
W przypadku nie zastosowania szczególnych zasad dobrej praktyki higienicznej wystąpi CP.

20-Podczas przygotowywania posiłków(próbowania smaku) nigdy nie wkładaj łyżki powtórnie do
posiłku.W przypadku nie zastosowania szczególnych zasad dobrej praktyki higienicznej wystąpi CP.

21-Dobrze umyj warzywa i owoce przed podaniem na stół, lub przed obróbką mechaniczną, Surówki
,pieczywo i inne które nie podlegają obróbce termicznej. Jeżeli twoja placówka ma dostarczaną żywność
przez firmę cateringową uzgodnij z jej właścicielem szczególną dbałość o czystość produkowanej i
dostarczanej żywności oraz spełnienie wszystkich wymogów HACCP po przez odpowiednie oświadczenie.

W przypadku nie zastosowania szczególnych zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej wystąpi
CP. Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.
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Podczas przygotowywania i wydawania posiłków zastosuj szczególne środki ostrożności i środki ochrony
indywidualnej dla pracowników w celu ochrony posiłków przed transmisją wirusa do potrawy np.
kichnięcie !!!
22- ZACHOWAJ DYSTANS MINIMUM 2 m. od innego pracownika.
23-Przy organizacji pracy w szkole unikaj kolejek klientów (rodziców przy oddawaniu lub odbiorze
dzieci z placówki, pomiarze temperatury ) To jest CP. Poinformuj rodziców o obowiązku zachowania
odległości min 2 m .Tylko zdrowi rodzice powinni przyprowadzać i odbierać dzieci. Jeżeli w domu
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

24- W miarę możliwości ogranicz przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych
środków ostrożności(środki ochrony indywidualnej) przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z
dostawcami, oraz rodzicami przyprowadzającymi i odbierającymi uczniów ze szkoły.

STOP

STOP

Nie ograniczenie wejścia do placówki osób z zewnątrz jest CP.
25-Przed wejściu do szkoły w widocznym miejscu bezwzględnie umieść bezdotykowy dozownik(na
podczerwień )lub uruchamiany przedramieniem ze środkiem do dezynfekcji rąk i wywieś instrukcję
dezynfekcji rąk .Poinformuj wszystkich pracowników szkoły i osoby z zewnątrz o obowiązku dezynfekcji rąk .
Brak dozownika ze środkiem wirusobójczym przed głównym wejściu jest CP.
26-Zgodnie z wprowadzoną oceną ryzyka zawodowego i zaleceniami MEN sprawdź czy w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych i przy koszach przeznaczonych na zużyte rękawiczki i maseczki wywiesiłeś instrukcje
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z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładaniem i zdejmowaniem maseczki ,oraz bezpiecznego
zdejmowania rękawiczek jednorazowych a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
Brak dozownika i w/w instrukcji jest CP.
27-Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci
powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych
dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
Sprawdź zawartość kubków jednorazowych i wyznacz osobę do ich uzupełniania. Brak nadzoru nauczyciela w
tych miejscach jest CP.
28-Sprawdź czy procedura nr 51 postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i zachorowania na
COVID -19 została przedstawiona wszystkim pracownikom .
Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być
przedstawione i wyjaśnione pracownikom co potwierdzają podpisem.!
Brak zapoznania z procedura nawet jednej osoby może być przyczyną transmisji wirusa do placówki i to jest CP
29- zwróć uwagę, aby pracownicy kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich
samych. Do szkoły nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.Brak takiego
postępowania jest CP.
30-W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
31-W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60
roku życia.
32-Sprawdź czy zgodnie z procedurą i obowiązującymi przepisami wyznaczono punk pierwszej pomocy i
czy znajdują się w nim (m.in. w środki ochrony osobistej maseczka P-3 lub z filtrem HEPA, przyłbica
,rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych lub udzielić pierwszej pomocy przy konieczności zmniejszenia dystansu do
koniecznego minimum przy ratowaniu zdrowia lub życia.
Brak wyznaczenia i wyposażenia takiego punktu jest CP
33-Umieść w łatwo dostępnym miejscu oraz przed wejściem do szkoły numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
34-Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i
boisk .
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
Na boisku szkolnym i na sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest
między nimi dystans.Brak nadzoru jest CP.
35-Zapewnij dezynfekcję wyposażenia placów zabaw .
Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed
używaniem owinięty taśmą i opisany ZAKAZ UŻYWANIA.
Nie zastosowanie tego zalecenia jest CP.
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Uaktualnij regulamin korzystania placu zabaw z uwzględnieniem nadzoru i dezynfekcji urządzeń.
36-Sprawdź czy zapewniłeś sprzęt i środki dezynfekujące ,oraz monitorujesz zgodnie z harmonogramem
prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,
pomieszczeń sanitarno- higienicznych ,dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Brak opracowanego harmonogramu i potwierdzeń przez pracowników wykonanej czynności dezynfekcyjnej
danej powierzchni jest CP.
37-Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały
wprowadzone.
38-Nie organizuj wyjść poza teren szkoły, np. spaceru do parku.
39-Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie
dezynfekować.
Brak dezynfekcji jest CP
40-Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i jeśli prowadzisz gimnastykę
śródlekcyjną w szkołach przy otwartych oknach to rób to z zachowaniem zasad BHP (bezpieczna odległość
ucznia od okna). Wietrz sale pod nieobecność dzieci w sali lub w każdym momencie z uniknięciem przeciągów
i gwałtownego wychłodzenia powietrza (uniknięcie przeziębień) i narażenia dziecka na urazy (otwieraj okna
uchylnie).
Brak wietrzenia sal i pomieszczeń szkoły w tym korytarzy jest CP
41-zarządź przed przerwą i po każdej przerwie do 15 min. wietrzenie korytarzy .Przy ciepłej i pogodzie może
ten proces być ciągły. Wietrzenie korytarzy musi się odbywać zgodnie z zasadami BHP (okna otwierane tylko
uchylnie).
42-Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z
toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i
dawaj przykład.
Brak zachowania higieny rąk u uczniów jest CP
43-Unikaj organizowania większych skupisk uczniów pow. 12 w jednym pomieszczeniu z zachowaniem
odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów min. 1,5 m(1 uczeń – 1 ławka szkolna). W uzasadnionych
przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy
określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
44-Pracowników dokonujących pomiarów temperatury, zarówno wszystkim pracownikom szkoły jak i uczniom
przy wejściu do szkoły -wyposaż w maseczkę P-3 ,lub z filtrem HEPA zgodnie z ocena ryzyka zawodowego
,przyłbice i rękawiczki jednorazowe .Nie zapisuj nazwiska przy dokonywanym pomiarze temperatury.
45- W miarę możliwości organizuj tak zajęcia, aby grupa uczniów przebywała tylko w jednej stałej sali z
zachowaniem minimalnej przestrzeni dla uczniów, nie mniejszej niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
Do w/w przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń
zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych,
magazynowych, higieniczno-sanitarnych, - np. łazienek, ustępów).
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-Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc.
-Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli ,oraz innych sprzętów, które się w niej
znajdują.
Skumulowanie dużej ilości uczniów w pomieszczeniach w tym korytarzu i szatni - jest CP
46- Poinformuj nauczycieli o konieczności przekazania informacji do uczniów, że nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą w tym telefonami komórkowymi na przerwie.
Brak przekazania takiej informacji przez nauczycieli do uczniów jest CP
47-Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych
grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
48-Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
Bliski kontakt między uczniami jest CP.
49-Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
50-Zgodnie z zaleceniami uzyskaj zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
51-Zgodnie z zaleceniami MEN poinformuj rodzica o możliwości zarażenia się wirusem SARS CoV-2 ucznia w
szkole wg ustalonego wzoru
Wszystkie wytyczne zmieniające zasady bezpiecznej pracy chroniące pracowników i podopiecznych przed
wirusem SARS CoV-2 wprowadzaj w przestrzeni antymobbingowej i nie mogą one nosić znamion
dyskryminacji.
Pracodawco jeżeli zauważyłeś jakiś CP -krytyczny punk w swojej organizacji, natychmiast postaraj się go
zlikwidować, gdyż może on być potencjalnym źródłem transmisji wirusa SARS CoV-2 z człowieka na
człowieka.
Opracował:
Starszy Specjalista ds. BHP/Auditor Systemu HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point

Data Protection Officer (DPO)

Artur Domagała

Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004
certyfikat nr DA / BHP-PK-K-03/ S /2007
wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
r.c. European Organization for Quality (EOQ)
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Catering zasady bezpieczeństwa
WIRUS

SARS CoV-2
Wywołującego COVID -2

AUDYT-SYSTEM
BHP, HACCP, P-POŻ, RODO

Artur Domagała
Tel.kom:509-733-832 lub 504-105-418
e-mail:bhp.iod.domagala@o2.pl

HSE BHP HSE
ZDROWIE- BEZPIECZEŃSTWOŚRODOWISKO
PN-N-18001-2004

21

[KRAKÓW]

§ 4 procedury BHP – pkt. 5
Zagrożenie znaczące- zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne
uszkodzenie zdrowia lub śmierć

procedowanie bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

Konary 18 maja 2020

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela firmy Audytującej AUDYT –SYSTEMS Artur
Domagała jest zabronione.
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W celu ograniczenia transmisji wirusa SARS COV-2 dyrektor placówki do czasu wygaśnięcia
pandemii i ograniczeń prawnych informuję w wprowadzonych rozwiązaniach:
1-pracodawca zarządza dostawę żywności do placówki „bez kontaktu” z pracownikami firmy
cateringowej. W razie konieczności pracodawca podaje kod do bramy wejściowej i dzięki temu
kurierzy i pracownicy placówki nie będą mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu. Pracownicy
przedszkola ewentualne potwierdzenia odbioru potwierdzają własnym długopisem
w
rękawiczkach jednorazowych i po zakończonej czynności wyrzucają je do wyznaczonego
pojemnika.
2- kurierzy firmy cateringowej pojemniki z żywnością zostawiają w wyznaczonym miejscu .Kurierzy
dostawy żywności dostarczają w rękawiczkach dbając o higienę podczas dostarczania posiłków.
3-ewentualny kontakt słowny odbywa się przez domofon ,lub z zachowaniem odległości min 2 m.
3-Pracodawca lub osoba wyznaczona zamawia zakupy żywnościowe w firmie cateringowej dla
dzieci telefonicznie lub e-mail z uwzględnieniem wszystkich zasad GHP/GMP systemu HACCP
u producenta i dostawcy
4-właściciel firmy cateringowej potwierdza w formie elektronicznej, lub przekazuje podpisane
przez niego pismo zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obiegu dokumentów w placówce, iż
żywność produkowana jest zgodnie z systemem HACCP i z zachowaniem procedur
ograniczających transmisję wirusa SARS CoV -2.
5-Dyrektor placówki wprowadza zaostrzenie środków bezpieczeństwa związanych z higieną dla
pracowników zajmujących się przygotowywaniem posiłków
-zgodnie z procedurą nr 51 i 52 o zapobieganiu szerzenia się wirusa SARS CoV-2, do pracy
przychodzą tylko pracownicy, którzy czują się dobrze i nie mają żadnych objawów infekcji
-pracownicy swoją pracę przy dystrybucji posiłków wykonują w odzieży ochronnej zabezpieczającej
przez transmisją wirusa –stosowane są: rękawiczki jednorazowe, maseczki, specjalne fartuchy
lub chałaty ,obuwie stosowane tylko w placówce
-pracownicy kuchni lub pracownicy dystrybucji potraw cateringu ustalają tak pracę, by nie mieć
bezpośredniego kontaktu z dziećmi
-pracownicy przystępują do dystrybucji potraw w czystych fartuchach ochronnych
-pracownicy stosują się do instrukcji bezpiecznego zdejmowania rękawiczek i maseczek i wyrzucają
je do wyznaczonego pojemnika (jednorazowe) po ich zużyciu, a maseczki wielorazowe po
zakończeniu pracy przy dystrybucji potraw wkładają do woreczka foliowego i zabierają do domu w
celu wyprania w detergencie i wyprasowania w temperaturze min 80 0 stopni w celu dezynfekcji
termicznej.
-pracodawca wprowadza zakaz używania maseczek wielokrotnego użycia w placówce ,bez ich
dezynfekcji w dniu poprzednim.
-pracodawca wprowadza nakaz obróbki termicznej w temperaturze opisanej w procedurach
HACCP min 60 0 wszystkich sztućców , szklanek ,talerzy nie jednorazowych stosowanych na
terenie placówki zarówno przez dzieci jak i pracowników z użyciem detergentu
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- zgodnie z opracowanym harmonogramem stosowane są zasady higieny, takie jak dokładne
czyszczenie powierzchni płaskich w tym stolików do konsumpcji potraw, mycie rąk z
uwzględnieniem środków dezynfekcyjnych neutralizujących wirusa .
-pracodawca wprowadza przed i po posiłku dezynfekcje stołów przy których dzieci spożywają posiłki
-wszystkie prace związane ze spożywaniem posiłków przez dzieci pracownicy przedszkola wykonują
w rękawiczkach jednorazowych i maseczkach
-przed posiłkiem i po posiłku pracownicy przedszkola wietrzą pomieszczenie do spożywania
posiłków
z zachowaniem zasad BHP (okna otwarte uchylenie) unikaj gwałtownych spadków temperatury w
pomieszczeniu i przeciągów
-wszystkie dzieci przed posiłkiem i po posiłku myją ręce, a nauczyciele organizują ta czynność
unikając zbyt dużego tłoku dzieci w łazienkach
-pracodawca ogranicza w miarę możliwości stykanie się ręczników i szczoteczek do zębów
poszczególnych dzieci
-pracodawca ustala ,aby każdy posiłek z firmy cateringowej był indywidualnie i szczelnie pakowany,
co jest dodatkowym zabezpieczeniem i ograniczy potencjalną transmisję wirusa podczas porcjowania
przez pracowników placówki
-pracodawca ustala z firmą cateringową dostawę talerzy jednorazowych i ich odbiór
-po zakończonym posiłku pracownicy placówki wkładają do worków zużyte talerze jednorazowe
opakowania i sztućce i wynoszą do wyznaczonego miejsca przed budynkiem placówki
-firma cateringowa odbiera na bieżąco zużyte talerze ,sztućce i opakowania
We wszystkich przypadkach pracownicy trzymają środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
w miejscu niedostępnym dla dzieci.!!! I używają zgodnie z kartą charakterystyki wydana przez
producenta.
Zasady dezynfekcji rąk w pracach przy dystrybucji potraw :
-Nałóż na ręce ilość środka wielkości monety-nie ma potrzeby używania dużej ilości produktu
-Unikaj dotykania oczu ,ust i nosa natychmiast po użyciu odkażacza do rąk na bazie alkoholu
ponieważ może to wywoływać podrażnienie
-Środki do dezynfekcji rąk zalecane w celu ochrony przed wirusem SARS CoV-2 są na bazie
alkoholu i dlatego są łatwopalne. Nie używaj przed użyciem ognia lub w czasie gotowania.!!!
-Po zdjęciu rękawiczek jednorazowych i maseczek pracownicy dezynfekują ręce
-NIGDY nie dezynfekuj pomieszczeń i powierzchni w placówce w obecności dzieci !!!
- Pracodawca lub osoba wyznaczona sprawdza wytyczne na karcie charakterystyki produktu,
czy środki dezynfekujące są bezpieczne i zalecane do stosowania w obszarach produkcji
żywności i w pośrednim kontakcie z żywnością i dziećmi !!!
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-Pracownicy potwierdzają wykonane czynności dotyczące dezynfekcji powierzchni w harmonogramie
zatwierdzonym przez dyrektora placówki .
-W całej przestrzeni w placówce w tym przy dystrybucji posiłków pracownicy zachowują pomiędzy
sobą dystans 2 m.
-Pracodawca organizuje spożycie posiłku w małych grupach z zasadą nie łączenia dzieci z innych
grup
-Po zjedzeniu posiłku przez daną grupę, pracownicy placówki dezynfekują stoliki i krzesła przed
wejściem następnej grupy, zasada ta nie obowiązuje w przypadku spożywania posiłków przez dzieci
na poszczególnych grupach
PRACOWNIKU !!!
ZACHOWAJ SZCEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY UŻYWANIU ŚRODKÓW
DEZYNFEKUJĄCYCH DO RĄK I POWIERZCHNI i STOSUJ JE ZGODNIE Z KARTA
CHARAKTERYSTYKI PRODUCENTA ŚRODKA

Opracował:
Starszy Specjalista ds. BHP/Audytor Systemu HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Point
Data Protection Officer (DPO)-RODO
Artur Domagała
Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004
certyfikat nr DA / BHP-PK-K-03/ S /2007
wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
r.c. European Organization for Quality (EOQ)
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Informacja dla rodziców dotycząca
WIRUSA

SARS CoV-2
Wywołującego COVID -2

AUDYT-SYSTEM
BHP, HACCP, P-POŻ, RODO

Artur Domagała
Tel.kom:509-733-832 lub 504-105-418
e-mail:bhp.iod.domagala@o2.pl

HSE BHP HSE
ZDROWIE- BEZPIECZEŃSTWOŚRODOWISKO
PN-N-18001-2004

WIN-WIN
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[KRAKÓW]

§ 4 procedury BHP – pkt. 5
Zagrożenie znaczące- zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne
uszkodzenie zdrowia lub śmierć

Procedowanie Bezpieczeństwa
Szkołą Podstawowa im Marii Konopnickiej w Konarach

Konary dnia 15 maja 2020r.

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela firmy Audytującej AUDYT –SYSTEMS Artur
Domagała jest zabronione.
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SZANOWNY RODZICU !
W celu ograniczenia transmisji wirusa SARS COV-2 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Konarach do czasu wygaśnięcia pandemii i ograniczeń prawnych informuję w
wprowadzonych rozwiązaniach:

RODZICU UNIKAJ FORMY PRZYWITANIA PRZEZ PODANIE DŁONI PRACOWNIKOWI
SZKOŁY
Zgodnie z procedurą nr 51 i 52 o zapobieganiu szerzenia się wirusa SARS CoV-2, do pracy przychodzą
tylko pracownicy, którzy czują się dobrze i nie mają żadnych objawów infekcji.
1-Rodzicu zgodnie z Rozrządzeniem MEN o pierwszeństwie opieki przedszkolnej nad dziećmi, potwierdź
swoje zatrudnienie stosownym dokumentem.

2-Przed przyjęciem do Szkoły Rodzic informuje Dyrektora o faktycznym stanie zdrowia swojego dziecka.

3-Rodzic przyprowadza do placówki tylko zdrowe dziecko, bez objawów jakiejkolwiek infekcji.

4-Jeżeli w domu dziecka jest infekcja wirusa SARS CoV-2 (dziadkowie, rodzice lub inni członkowie rodziny)
lub jest zastosowana kwarantanna , Rodzic nie przyprowadza dziecka do placówki pomimo braku objawów
infekcji u dziecka.

5-Rodzic doprowadza swoje dziecko do miejsca wyznaczonego w Szkole przez Dyrektora.

6- Rodzic odbiera swoje dziecko z miejsca wyznaczonego w Szkole przez Dyrektora.

7-Dyrektor ogranicza wejście na teren Szkoły Rodzicom- minimalizując transmisje wirusa SARS CoV-2 ,a
wszystkie sprawy związane z pobytem dziecka w Szkole omawia przez telefon lub drogą e-mailową.

8-Dyrektor wprowadza zakaz wejścia Rodziców na plac zabaw podczas pobytu tam dzieci,
a odbiór dziecka jest uwarunkowany zachowaniem odległości min.2 metrów od pracownika Szkoły

9-Dyrektor oznajmia, że wszystkie opłaty muszą być dokonywane poprzez bankowość elektroniczną.

10-Dyrektor zobowiązuje Rodzica o poinformowanie go w trybie pilnym drogą telefoniczną w razie
wystąpienia u dziecka objawów infekcji .
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11-Rodzic potwierdza powyższą informacje sms-m, lub e-mailem.

12-W związku z zakazem przynoszenia zabawek z domu, Rodzic zwraca szczególną uwagę aby dzieci nie
przynosiły do Szkoły również innych przedmiotów .

13-Dyrektor wprowadza obowiązek pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym u dzieci przed
wejściem do Szkoły

14-Dzieci z podwyższoną temperatura nie będą przyjmowane do Szkoły

15-Pomiaru temperatury będzie dokonywał wyznaczony pracownik w obecności Rodziców z zachowaniem 2
metrowej odległości Rodzica od pracownika Szkoły.

16-Dyrektor zwraca się z prośbą do rodziców o nie tworzenie kolejki i zachowanie odstępu min.2 m. pomiędzy
Rodzicami , oraz pomiędzy Rodzicami i pracownikiem Szkoły gdyby zaszła taka konieczność, przed wejściem
do Szkoły podczas pomiaru temperatury.

17-Rodzicu jeżeli Twoje dziecko ukończyło 4 lata pamiętaj o zastosowaniu indywidualnej osłonie nosa i ust
podczas drogi do i z Szkoły u dziecka.
18-Rodzicu poinformuj swoje dziecko o zachowaniu zasad higieny i zakrywaniu twarzy np. łokciem przy
kichaniu i poinformuj dziecko przed przyjęciem do Szkoły, że Nauczycielka może być w maseczce na twarzy.
19-Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać
dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie i nie przytulać się
do rówieśników.
20-W przypadku wystąpienia gorączki Rodzic w trybie natychmiastowym odbiera dziecko
z placówki ,
a Obsługa Szkoły umieszcza dziecko w PUNKCIE PIERWSZEJ POMOCY izolując tym samy od pozostałych
dzieci.
21-Rodzic przekazuje Szkole numery telefonów pod którym zawsze jest dostępny i który zawsze są włączone
w celu natychmiastowego odebrania dziecka . Rodzic wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
22-Dyrektor placówki przekazuję poniżej rodzicom informację o czynniku ryzyka COVID-19 zarówno u
dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, oraz o odpowiedzialności za podjętą
decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki.
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RYZYKO COVID -19
Skutki bezpośrednie: utrata węchu ,smaku, kaszel ,wysoka gorączka zapalenie płuc,zespół ostrej
niewydolności oddechowej(Acute Respiratory Distress Syndrome) -ARDS , miopatia (stan chorobowy
mięśni, który je osłabia, w efekcie prowadząc do zaniku) , udar mózgu , uszkodzeniu mogą ulec też inne
narządy, zwłaszcza serce, nerki, jelita i wątroba. Może dojść do wstrząsu septycznego – w którym spada
ciśnienie krwi, a narządy przestają prawidłowo funkcjonować lub dochodzi do ich całkowitej niewydolności.
Śmierć.
Skutki odległe -blizny w płucach, uszkodzenia nerwów (neuropatia aksonalna), ataksja (zespół objawów
określających zaburzenia koordynacji ruchowej ciała), napady padaczkowe, udar i obniżony poziom
świadomości, trauma psychiczna.

Opracował:
Starszy Specjalista ds. BHP/Auditor Systemu HACCP
Hazard Analysis and Critical
Data Protection Officer (DPO)-RODO
Artur Domagała
Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004
certyfikat nr DA / BHP-PK-K-03/ S /2007
wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
r.c. European Organization for Quality (EOQ)

Szanowny Rodzicu!
POLITYKA JAKOŚCI

Rozumiejąc jakość jako spełnianie oczekiwań rodziców i dzieci , a także wszystkich pracowników
placówki jak również uznając fakt, iż podstawowym oczekiwaniem w/w jest ich bezpieczeństwo w tym
zapobieganie transmisji wirusa SARS CoV-2. Dyrekcja placówki działa zgodnie z zasadami
Systemów Zarządzania Jakością BHP PN-N- 18002:2000 , PN-N- 18001:2004 jak obowiązującymi
przepisami prawnymi , a w szczególności O B W I E S ZC ZE N I A M A R S ZA Ł K A S E J M
U R ZE C ZY P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 19 października 2016 r. z póź. zm. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi , - (Dz.U.2020.374)
z dnia 02 marca 2020r. oraz ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2020 w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
zaleceniami GIS, WHO, CDC, które zostały przyjęte i obowiązują wszystkich pracowników placówki
we wszystkich działach. Takie podejście do jakości zostało udokumentowane i przedstawione w
Polityce i Procedurach Bezpieczeństwa, które są regularnie wdrażane
i stanową wytyczne do
bezpiecznej pracy pracowników i pobytu dzieci w placówce.
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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWCE
Nadrzędnym celem działania Dyrekcji placówki jest wychodzenie naprzeciw i zaspakajanie potrzeb,
wymagań i oczekiwań rodziców i ich dzieci, oraz całego personelu w zakresie pełnego bezpieczeństwa w
placówce. Cel ten osiągany jest przez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, a także budowy,
wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemów
Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa
W tym wprowadzenie szczegółowych procedur ograniczających transmisje wirusa
człowieka na człowieka w tym:

SARS CoV-2 z

-Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli dotyczących wirusa SARS CoV-2 i ich eliminacji w
trybie natychmiastowym
- Procedury postępowania w przypadku zachorowania na COVID-19
- Procedury zapobiegania i szerzenia się wirusa SARS CoV-2
- Udokumentowanej i wprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego dot.wirusa SARS CoV-2
-Catering –zasady bezpieczeństwa wirus SARS CoV-2

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest pełna świadomość Dyrekcji i wszystkich Pracowników
Placówki o konieczności stałego doskonalenia wszystkich działań ukierunkowanych na wprowadzanie
systemów bezpieczeństwa dotyczących ograniczenia transmisji wirusa SARS CoV-2

Polityka Bezpieczeństwa obowiązuje wszystkich Pracowników Placówki niezależnie od zajmowanego
stanowiska i pełnionych funkcji.

Intensyfikacja działań w obszarze Polityki Bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie w pracy i
kształtowaniu bezpieczeństwa pobytu w placówce dzieci i pracowników.
Z poważaniem:
St. specjalista ds. BHP Artur Domagała
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Oświadczenie Rodzica
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązującej w Szkole Podstawowej im Marii
Konopnickiej w Konarach
2.Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i
zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania do
przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu,
podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze
szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w
szkole. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak
choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i
będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
3. Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim
najbliższym otoczeni

.....................................................
............................................................................
(data i podpis matki/opiekuna prawnego)
prawnego)

(data i podpis ojca/opiekuna
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Healt Health-Safety-Environment

Health -Safety-Environment

EWIDENCJA DEZYNFEKCJI
placówka

SARS CoV-2
Wywołującego COVID -2

AUDYT-SYSTEM
BHP, HACCP, P-POŻ, RODO
Artur Domagała
Tel.kom:509-733-832 lub 504-105-418
e-mail:bhp.iod.domagala@o2.pl

HSE BHP HSE
ZDROWIE- BEZPIECZEŃSTWOŚRODOWISKO
PN-N-18001-2004

[KRAKÓW]
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§ 4 procedury BHP – pkt. 5
Zagrożenie znaczące- zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne
uszkodzenie zdrowia lub śmierć

procedowanie bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Konarach
Konary 18 maja 2020

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela firmy Audytującej AUDYT –SYSTEMS Artur Domagała jest
zabronione.
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1. godz:
700

1000

1300

1600

1900

2200

0100
2. godz:
700

1000

1300

1600

1900

2200

0100
3. godz:
700

1000

1300

1600

1900

2200

0100
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blaty )
KLUCZE
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KARTA DEZYNFEKCJI w PLACÓWCE
MAJ 2020

DZIEŃ/
godz.

Healt Health-Safety-Environment

Health -Safety-Environment

EWIDENCJA DEZYNFEKCJIgrupy

SARS CoV-2
Wywołującego COVID -2

AUDYT-SYSTEM
BHP, HACCP, P-POŻ, RODO
Artur Domagała
Tel.kom:509-733-832 lub 504-105-418

HSE BHP HSE
ZDROWIE- BEZPIECZEŃSTWOŚRODOWISKO
PN-N-18001-2004
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[KRAKÓW]

§ 4 procedury BHP – pkt. 5
Zagrożenie znaczące- zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne
uszkodzenie zdrowia lub śmierć

procedowanie bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Konarach
Konary 18 maja 2020

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela firmy Audytującej AUDYT –
SYSTEMS Artur Domagała jest zabronione.
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RĘCZNIKI
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umywalka,
lustro,
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POK.
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PODPIS

MAJ
2020

.

KARTA DEZYNFEKCJI SAL GRUPOWYCH Szkoła/Oddział Przedszkolny

1

2

3

4

PODPIS

......................................................

..........................................
(miejscowość, data)

(nazwa i adres przedszkola/ szkoły
podstawowej/ innej formy wychowania
przedszkolnego)
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w ........................................... 3
..........................................................
..........................................................
(adres powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej)
INFORMACJA
o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 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 i 567),
informuję, że w dniu ....................4 u pracownika ....................5 zam. ....................6, zatrudnionego w
....................7 na stanowisku ....................8, wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem,
tj. ....................9.
Ww. pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał i przebywał,
poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe.
...............................................
(podpis dyrektora przedszkola/
szkoły podstawowej/ kierownika
innej formy wychowania
przedszkolnego*)
_________________
* Niepotrzebne skreślić.

3

Należy podać miejscowość, w której jest siedziba powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Należy podać datę wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
5
Należy podać imię i nazwisko pracownika.
6
Należy podać miejsce zamieszkania pracownika.
7
Należy podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, w której
pracownik wykonywał pracę.
8
Należy podać stanowisko, której zajmuje pracownik.
9
Należy wymieć objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, które wystąpiły u pracownika.
4

39

.......................................................

..........................................

.......................................................

(miejscowość, data)

.......................................................
(nazwa i adres przedszkola/ szkoły
podstawowej/ innej formy wychowania
przedszkolnego)
Pan/ Pani*
..........................................................
..........................................................
..........................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej
organ prowadzący oraz nazwa i adres
organu prowadzącego)
INFORMACJA
o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
Informuję, że w dniu ....................10 u pracownika ....................11 zam. ....................12, zatrudnionego w
....................13 na stanowisku …14, wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj.
....................15.
Ww. pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał i przebywał,
poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe. O wystąpieniu u pracownika
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powiadomiono Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w ....................16.
...............................................
(podpis dyrektora przedszkola/
szkoły podstawowej/ kierownika
innej formy wychowania
przedszkolnego*)
_________________
* Niepotrzebne skreślić.
10

Należy podać datę wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
Należy podać imię i nazwisko pracownika.
12
Należy podać miejsce zamieszkania pracownika.
13
Należy podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, w której
pracownik wykonywał pracę.
14
Należy podać stanowisko, której zajmuje pracownik.
15
Należy wymieć objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, które wystąpiły u pracownika.
16
Należy podać miejscowość, w której jest siedziba powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
11
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..............................................................

..........................................

...............................................................

(miejscowość, data)

..............................................................
(imię i nazwisko oraz adres rodzica/
opiekuna prawnego* dziecka uczęszczającego
do przedszkola/ oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej/ innej formy
wychowania przedszkolnego*)
Pan/ Pani*
..........................................................
..........................................................
..........................................................
(imię i nazwisko dyrektora przedszkola/
szkoły podstawowej/ kierownika innej
formy wychowania przedszkolnego* oraz
nazwa i adres przedszkola/ szkoły
podstawowej/ innej formy wychowania
przedszkolnego*)
OŚWIADCZENIE
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 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 i 567),
oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar przez pracowników .................... 17 temperatury ciała mojego
dziecka/ dziecka pozostającego pod moją opieką* – ....................18, wychowanka oddziału ....................19, jeżeli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych na terenie
przedszkola/ szkoły podstawowej/ innej formy wychowania przedszkolnego*.
...............................................
(podpis rodzica/ opiekuna
prawnego*)
_________________
* Niepotrzebne skreślić.

17

Należy podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
Należy podać imię i nazwisko dziecka.
19
Należy podać oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego.
18
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