
Procedury bezpieczeństwa na terenie  
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 112   
w związku z COVID-19 

1. Informacje wstępne 

1.1 Cel dokumentu 
Celem wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa jest: 

1. troska o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków Uczniom oraz Kadrze 

sprawującej opiekę nad Uczniami w szkole, 

2. zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19- w związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego 2020/2021. 

1.2 Data wdrożenia 
Procedury bezpieczeństwa obowiązują od 01.09.2020 r. 

1.3 Podstawy prawne 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U.2020.1166 t.j.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r.
1
 

6. Procedura organizacji pracy szkół  prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i 

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie 

zagrożenia epidemicznego. 

2. Słownik pojęć 
Dezynfekcja - Proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie 

metod fizycznych i chemicznych. 

Objawy chorobowe - objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem, w szczególności: 

duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle 

mięśni  

i ogólne zmęczenie. 

Osoby zatrudnione - osoby współpracujące z Placówką (niezależnie od podstawy współpracy, 

zajmowanego stanowiska czy stażu pracy). 

 

                                                           
1
 https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
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Szkoła –  

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej  

                    Ul. Zaułek34 

                    Tel. 227416200 

 Filia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej 

                    Ul. Ostródzka 144 

                     Tel.225190089 

Procedury bezpieczeństwa – niniejszy dokument. 

Rodzice – rodzice lub opiekunowie prawni Uczniów. 

Uczniowie – dzieci uczęszczające do Szkoły. 

3. Procedury bezpieczeństwa 

3.1 Informacje wstępne 
1. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 dyrekcja Szkoły opracowała Procedury 

bezpieczeństwa, uwzględniając specyfikę Szkoły, zalecenia znajdujące się w wytycznych 

udostępnianych przez organy publiczne oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Osoby zatrudnione, Uczniowie oraz Rodzice zostali poinformowani o treści Procedur 

bezpieczeństwa i zobowiązują się do ich przestrzegania. 

3. Szkoła oświadcza, że wdrożyła i stosuje wszelkie procedury bezpieczeństwa w związku  

z pandemią wirusa COVID-19 i dokłada wszelkich starań, aby jakiekolwiek ryzyko zakażenia 

wirusem COVID-19 zostało zminimalizowane. 

4. Przy wejściu głównym do Szkoły umieszczono numery telefonów do: 

1) właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

2) oddziału zakaźnego właściwego miejscowo szpitala, 

3) służb medycznych. 

Organizacja zajęć lekcyjnych i przerw 
1. Do Szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami zgodnie z harmonogramem i w części 

wspólnej zachowują dystans społeczny oraz noszą maseczki ochronne. 

2. Klasy mają większość zajęć w tej samej sali i na lekcjach nie ma obowiązku używania maseczek 

ochronnych. 

3. Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich Uczniów w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

5. Uczniowie są zachęcani do korzystania z placu zabaw oraz przebywania na świeżym powietrzu, 

w tym w czasie przerw. 

6. Miejsca spędzania przerw na powietrzu zostały wyznaczone tak by podzielić uczniów na 

mniejsze grupy. 

7. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wyjście na powietrze uczniowie klas IV-VIII 

wychodzą na przerwę rotacyjnie wg. ustalonego harmonogramu.  

8. Nauczyciele zawsze pełnią dyżur przy klasie z którą zakończyli lekcję w miejscu gdzie ta klasa 

będzie spędzała przerwę. 

9. Podczas realizacji zajęć, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu, ćwiczenia i gry 

kontaktowe są ograniczane. 
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Gastronomia 
1. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków. 

2. Uczniowie dzieleni są na grupy. W oczekiwaniu na obiad mają obowiązek zakładania maseczek, 

które zdejmują przy stoliku.  

3. Po tym, jak dana grupa skończy spożywanie posiłku, dokonuje się czyszczenia blatów stołów  

i poręczy krzeseł. 

4. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 60 °C lub wyparzane. 

5. Posiłki oraz dodatki (cukier, jednorazowe sztućce, serwetki itp.) są wydawane bezpośrednio 

przez obsługę stołówki. 

6. Pojemniki i sztućce jednorazowego użytku są po zużyciu odpowiednio segregowane. 

Kontakt z Rodzicami 
1. Szkoła zbiera od Rodziców dane kontaktowe celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji 

w sprawach dotyczących Ucznia. 

2. Dane kontaktowe obejmują w szczególności numer telefonu. 

Mierzenie temperatury 
1. Szkoła zastrzega sobie prawo pomiaru temperatury ciała każdej osoby przebywającej na jej 

terenie. 

2. W przypadku Uczniów pomiar temperatury odbywa się za zgodą Rodziców. 

3. Jeżeli pomiar temperatury ciała będzie równy lub przekroczy 38°C, szkoła ma prawo odmówić 

wpuszczenia konkretnej osoby na jej teren.  

4. Do pomiaru temperatury wykorzystywany jest regularnie dezynfekowany termometr. 

Opieka medyczna i stomatologiczna 
Zasady korzystania oraz godziny otwarcia gabinetu pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania / 

higienistki szkolnej / stomatologa uzgodniono z właściwymi świadczeniodawcami (uwzględniając 

przepisy prawa i wytyczne władz publicznych) i podano do wiadomości Uczniów i Rodziców w sposób 

przyjęty w Szkole. 

Organizacja pracy 
1. Organizacja pracy jest ustalana w sposób zapewniający zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie Szkoły. 

2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty  

z Uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych odbywa się z uwzględnieniem Procedur bezpieczeństwa. 

4. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się z uwzględnieniem Procedur bezpieczeństwa oraz 

konieczności zachowania okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

5. Podczas organizowania pracy Osobom zatrudnionym powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 

stosowane są rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

Przedmioty i przybory Uczniów 
1. Każdy Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

2. Uczniowie są informowani o braku możliwości wymieniania się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

3. Uczniowie są informowani o zakazie przynoszenia do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach: 
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1) Osoby zatrudnione dbają o to, by dziecko nie udostępniało swoich rzeczy innym osobom, 

2) Rodzice dbają o regularne pranie, czyszczenie lub dezynfekcję tych rzeczy. 

Przyprowadzanie/odprowadzanie Uczniów i wizyty w Szkole osób nie będących 

pracownikami.  
1. Do Szkoły może uczęszczać Uczeń: 

1) który nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz 

2) u którego żaden ze współdomowników (rodzice, rodzeństwo, krewni itd.) nie przebywa 

na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W przypadku Uczniów przewlekle chorych decyzja o udziale w stacjonarnych zajęciach jest 

podejmowana na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad Uczniem. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani odbierani ze Szkoły przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze Szkoły opiekunowie 

oraz Uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. 

4. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić jedynie do miejsca w którym dziecko jest 

przekazane pracownikowi Szkoły. 

5. Rodzice i inni interesanci proszeni są o telefoniczne umawianie wizyty w Szkole lub przez 

portiera.  

6. Osoby umówione mogą wejść  do przestrzeni wspólnej Szkoły, zachowując poniższe zasady: 

1) 1 opiekun z Uczniem / Uczniami, 

2) dystans od kolejnego opiekuna z Uczniem / Uczniami - minimum 1,5 metra, 

3) dystans od Osób zatrudnionych - minimum 1,5 metra, 

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7. Osoby niespełniające warunków lub wymogów, o których mowa w tym rozdziale, nie będą 

wpuszczane na teren Szkoły. 

Środki higieny i dezynfekcji 
1. Przy wejściu do budynku Szkoły zamieszcza się  informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku umożliwia 

się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do Szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

3. Wszystkie osoby trzecie, w tym Rodzice, wchodzące do Placówki dezynfekują dłonie lub 

zakładają rękawiczki ochronne. Obowiązkowo mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

obowiązujących stref przebywania. 

4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

5. Przy dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta, znajdujące się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji, w szczególności w zakresie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

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

7. Szkoła na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu. 
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Szatnie 
1. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk. 

2. Uczniowie w szatni mają wyznaczone szafki / wieszaki z zachowaniem odległości. 

3. W przestrzeni szkoły wyznacza się przy salach lekcyjnych dodatkowe miejsca do pozostawienia 

odzieży. 

 

Wyposażenie Placówki 
1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. 

2. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć w Szkole są czyszczone lub dezynfekowane. 

3. W salach komputerowych klawiatury i myszki są dezynfekowane po każdej lekcji. 

4. Źródełka i fontanny wody pitnej zostały wyłączone. Uczniowie zobowiązani są do przynoszenia 

wody we własnym zakresie. 

Zajęcia na świetlicy 
1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

2. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych przestrzegają zasad zawartych w niniejszych 

procedurach. 

3. Rodzic (opiekun) przyprowadzający dziecko do świetlicy powierza je przy wejściu  

pracownikowi szkoły, który odprowadza  dziecko do sali świetlicowej. 

4. Rodzic (opiekun) odbierający dziecko zgłasza się do portiera, który informuje pracowników 

świetlicy o przybyciu rodzica (opiekuna). Rodzic (opiekun) oczekuje na dziecko przy wejściu do 

szkoły. 

5. Podczas zajęć świetlicowych unika się zabaw i aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi 

między dziećmi. 

6. W świetlicy korzysta się tylko ze sprzętów i zabawek, które mogą być dezynfekowane.  
7. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla Uczniów pod nadzorem opiekuna. 

8. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), 
w tym w szczególności przed przyjęciem Uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

Zajęcia wychowania fizycznego 
1. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone 

lub dezynfekowane. 

2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie jest możliwe 

zachowanie dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe są ograniczane. 

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u  ucznia  
 

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

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.  

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić 

rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o 

obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,  
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 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – 

należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze 

szkoły. 

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu ze Szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

6. Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu zakażenia 

ucznia.  

7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie 

informowani są o zaistniałej sytuacji. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i dezynfekowane są powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Ponadto szkoła stosuje się do ewentualnych 

indywidualnych zaleceń, wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

9.  Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący 

(Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji. 

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

 

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika 

Szkoły. 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu 

z innymi osobami), 

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 

kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora szkoły. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu 

sprzątaniu. 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej 

potrzeby.  

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje 

się działania opisane w pkt. 1). 

5. Pracownicy z objawami choroby (podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, 

kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) nie mogą 

przychodzić do pracy.  

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o 

zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 
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6. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie  

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:  

a) każdego pracownika Szkoły//rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w 

bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry 

przez ponad 15 minut,  

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój 

stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w 

szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu 

i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 

stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego.  

3. Pozostali pracownicy Szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków 

ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od 

rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze 

służbami sanitarnymi. 

 

7. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły. 

 
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w 

porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje 

stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach 

prewencyjnych.  

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący 

(Burmistrza Dzielnicy)i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w 

sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty. 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 

stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba 

8. Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić 

telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana 

Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa  
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2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 

Warszawa, kontakt:  

 

 Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,  

 Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,  

 Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900  

 Adres email: koronawirus@pssewawa.pl  

 

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą 

lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się procedury i wytyczne, opracowane przez: 

 

1) Główny Inspektorat Sanitarny, 

2) Ministerstwo Zdrowia, 

3) Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

4) inne organy państwowe. 

5. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo zmiany treści Procedur bezpieczeństwa. Zmiana ich treści jest 

podawana do wiadomości Osób zatrudnionych, Rodziców i innych osób w sposób przyjęty w Placówce. 
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