
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Dyrektora szkoły 

 z dnia 21 maja 2020 r. 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa 

na terenie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

obowiązujące od 25 maja 2020 r. 

 

I. Organizacja opieki 

1. Grupa oddziału przedszkolnego 

 Grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

Do grupy przyporządkowany jest ten sam opiekun. 

W grupie może przebywać do 12 dzieci. 

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2. na 1 dziecko i każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wilcza się 

pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno sanitarnych — np. 

łazienek, ustępów). 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 w niej się znajdujących. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć 

przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe 

zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. 

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne 

godziny zabawy na dworze). 

Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z 

zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 

2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka - numery 

telefonów dostępne u opiekunów i w sekretariacie. 



W szkole musi być dostępny minimum 1 termometr bezdotykowy  - dezynfekcja po użyciu 

w danej grupie. 

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w sali 

01 z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. 

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

lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed 

używaniem. 

Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku). 

2. Grupy klas I - III 

W grupie może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy 

uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(uczniów i nauczycieli). Do 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). 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. 

Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń 

– 1 ławka szkolna). 

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stolikuszkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

 Po każdych zajęciach wychowania fizycznego używany sprzęt sportowy oraz podłoga 

powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

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. 

Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 



Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 

Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w szatni może przebywać 1 uczeń. 

Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m 

od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia 

do szkoły. 

Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia - numery 

telefonów dostępne u opiekunów i w sekretariacie. 

W szkole musi być dostępny minimum 1 termometr bezdotykowy  - dezynfekcja po użyciu 

w danej grupie. 

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 

sali nr 01 z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

3. Konsultacje uczniów z nauczycielami w budynku szkoły oraz wypożyczanie książek 

W grupie może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy 

uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(uczniów i nauczycieli). Do 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). 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. 

Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznieumyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 



W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń 

– 1 ławka szkolna). 

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów. 

Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 

wynoszący min.2 m. 

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m 

od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in.osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia 

do szkoły. 

Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia - numery 

telefonów dostępne u opiekunów i w sekretariacie. 

W szkole musi być dostępny minimum 1 termometr bezdotykowy  - dezynfekcja po użyciu 

w danej grupie. 

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  

w sali nr 01 z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

W pomieszczeniu biblioteki może przebywać jeden uczeń. Zwrócone książki, złożone w 

oddzielnym kartonie, podlegają kwarantannie zgodnie z wytycznymi GIS. 

4. Egzamin ósmoklasisty w dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku 

A. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 



Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie 

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w 

przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, 

egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie 

warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania 

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. 

komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni 

za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.pracownicy odpowiednich 

służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE lub jeżeli zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Jeżeli szkoła 

zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – 

konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie 

zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków zespołów 

nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z 

uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w 

dniu egzaminu. 

B. Środki bezpieczeństwa osobistego 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – 

lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa 

obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez 

zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu 

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-

metrowego odstępu). 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy 

i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali 



egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują 

przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku 

/ stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg 

egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób 

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w 

odrębnej Sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać 

zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, 

wynosi 2 m. 

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywa ć ust i nosa, 

powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później, niż do 29 maja 2020 r. Dyrektor 

szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej 

sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 

egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za 

pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia 

oddychania. 

C. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację: 

dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 

zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno –

epidemiologicznej, zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

zawierającą numery telefonów do służb medycznych, zawierającą numer infolinii NFZ w 

sprawie koronawirusa (800 190 590). 

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, 

min. 60%) 

oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby 

wchodzące na teren szkoły. 

Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok 

płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z 

zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych 

członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie 

czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta 

i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do 

niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest 

jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić 

miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie 

odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających. 

Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich 

otwierać. Wyjątek stanowią: egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na 

rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie sytuacje, w których sale 

egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 



Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy 

zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co 

godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie 

panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej 

dezynfekcji rąk. 

Codziennie wykonuje się prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich. 

Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym 

egzaminie. 

Dezynfekować należy również: odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia 

egzaminu z języka obcego nowożytnego przybory piśmiennicze dla zdających, którzy 

zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający 

nie zwracają. 

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne 

osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

D. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących 

bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje 

zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar 

lub łzawienie. 

Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich 

objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 

Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera 

można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym. 

Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają 

założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym, niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

zdających po zakończonym egzaminie. 

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 



Pracownicy szkoły nadzorują przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa i kierują 

poszczególnych uczniów do odpowiednich wejść i wyjść do/z budynku szkoły i sal 

egzaminacyjnych. 

E. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego 

Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub 

innej osoby przejawiającej objawy choroby w gabinecie pielęgniarki szkolnej z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób. 

PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w 

celupilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno - 

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie 

ratunkowe. 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do podmiotu. 

Należy dopilnować wchodzący dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki 

ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety. 

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatury, włączników. 

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. 

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być 

zaopatrzeni 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). 

Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami 

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

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych 

dystrybutorów przezdzieci pod nadzorem opiekuna. 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły 
1. W przypadku wystąpienia (u pracownika, dziecka) niepokojących objawów (gorączka powyżej 

37,5º C, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni, problemy ze wzrokiem, smakiem) należy 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 o 

możliwości zakażenia  koronawirusem.  

2. Unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. 

Powiadomić  pracodawcę. 

3. Nie zgłaszaj się sam do Przychodni POZ (chyba, że zostaniesz poproszony), ani nie idź do 

szpitala, bez wcześniejszego uzgodnienie gdzie masz się zgłosić.  Skorzystaj z teleporady. 

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

sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 



wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik (dziecko), należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi zasadami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty, zabawki,  itp.). 

6. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,   czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

7. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z 

podmiotu. Dalej postępować jak w pkt. 1. i następnych.  

8. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w firmie, gdzie przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie i stosowanie  się do zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej lub 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

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

epidemiologicznej (lub innej jednostki w.n.)  w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

Najważniejsze telefony:                                                                                                             
1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Suwałkach - (87) 565- 28- 60 w godz. 

7.30-20,                          

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach - 517- 395- 974 

3. Odział zakaźny Szpitala w Suwałkach -  (87) 562- 92- 41 

4. Narodowy Funduszu Zdrowia   - infolinia - 800 190 590 

5. Pogotowie Ratunkowe – 999 

6. Telefon alarmowy – 112 

 


