
Procedury ochrony dzieci i pracowników szkoły przed COVID-19 

I. Informacje dla Rodziców 

1. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe. 

2. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.  

3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi 

placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, 

pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób 

trzecich. 

4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych przedmiotów.  

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie  szkoły rodziców i osób 

trzecich. Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania  

i odbierania dzieci ze szkoły.  

6. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może 

zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni 

 o niezwłoczny kontakt z lekarzem. O stanie zdrowia dziecka będą zobowiązani 

poinformować nauczyciela i dyrektora szkoły. 

 

II. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza do dyrektora szkoły 

potrzebę opieki nad uczniem oraz jest zobowiązany do wypełnienia i do oddania 

oświadczenia, które jest załącznikiem procedury.  

2. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, 

brzucha, głowy, biegunka.  

3. Dziecko przyprowadzane jest do szkoły w czystych, świeżych ubraniach przez osoby 

zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane  

w domu. 

4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego  

w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.  

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans 

społeczny dwóch metrów, przyprowadzając dziecko wchodzi tylko do holu szkoły.  

6. Rodzic oraz dziecko przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. 

Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych. 

7. Rodzic przed wejściem do szkoły zobowiązany jest do skorzystania z płynu 

dezynfekcyjnego. 

8. Dziecku przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura.  

Do  szkoły przyjmowane są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celcjusza. 



Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest odnotowywany  

w rejestrze. 

9. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów.  

10. Jeżeli w holu przebywa więcej niż 2 dzieci, rodzic zobowiązany jest poczekać  

z dzieckiem na swoją kolej na zewnątrz placówki, zachowując wymagany dystans 

społeczny.  

11. Dziecku  wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje  

w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania 

maseczki. 

12. Rodzice nie przebywają wewnątrz placówki – rodzic przekazuje dziecko w wejściu do 

szkoły- drzwi szkolne po lewej stronie holu. Dzieci samodzielnie rozbierają się  

w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach 

placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.  

13. Rodzic /prawny opiekun przebywający na terenie  szkoły ma obowiązek założyć 

maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

14. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko zauważy, że dziecko ma objawy 

infekcji może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do szkoły. 

III.Odbieranie dziecka ze szkoły 

1. Rodzic odbierający dziecko powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos  

i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do holu powinien użyć płynu dezynfekującego.  

2. Rodzic przed drzwiami do szkoły zgłasza pracownikowi  odbiór dziecka  i oczekuje na 

przyprowadzenie go przez pracownika placówki do holu, zachowując dystans 

społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na 

odbiór dziecka.  

3. Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren szkoły. Dziecko 

bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce. 

4. Dzieci przebywające na placu zabaw przyprowadza do oczekujących rodziców, 

pracownik placówki , po zgłoszeniu przybycia rodzica do szkoły. 

5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka przekazuje rodzicowi pracownik placówki.  

6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem nakłada mu, zgodnie  

z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.  

7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela – kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.  

 

 

 

 


