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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 12 WE WROCŁAWIU podczas organizacji półkolonii 

 

Podstawa prawna:  

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) 

 

 

I. Organizacja PÓŁKOLONII 

1. Każda grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy w miarę możliwości przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

3. Półkolonie odbywają się w godzinach 8.00-16.00. 

4. W placówce organizowane się zajęcia półkolonii  od 29.06.2020 r. do 10.07.2020 r. W grupie może przebywać do 

10 dzieci.  

5. Ze względu na minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 rn 2 na 1 

dziecko i każdego opiekuna.  

6. W sali, w której przebywa grupa nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać 

lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, gry planszowe, puzzle). Wszystkie przybory i zabawki po każdym użyciu 

przez dzieci należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

8. Sale muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

9. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw wg ustalonego harmonogramu, który uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

10. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie dezynfekowany. 
11. Organizuje się wyjścia poza teren szkoły zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyjść i wycieczek. 
12. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

13. Dziecko przyprowadza i odbiera rodzic/prawny opiekun lub osoba przez niego upoważniona. 

14. Rodzic/prawny opiekun lub osoba przez niego upoważniona przyprowadza dziecko w godzinach 8.00-8.20 do 

przedsionka szkoły, gdzie odbierze je od niego wyznaczony nauczyciel lub pracownik obsługi. W przedsionku może 

znajdować się tylko jeden rodzic/prawny opiekun z dzieckiem/dziećmi.  

15. Rodzice/ prawny opiekun lub upoważnione przez nich osoby przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

16. Odbieranie dzieci odbywa się w godzinach 15.00-16.00. Przy odbieraniu dzieci jeden rodzic/prawny opiekun lub 

osoba przez nich upoważniona czeka na dziecko w przedsionku szkoły, gdzie przyprowadzi mu je przydzielony  

grupie nauczyciel lub pracownik obsługi. Reszta rodziców czeka na zewnątrz szkoły z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od innych rodziców. 

17. Rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do 

przedsionka szkoły przy czym muszą rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe). 

18. Na półkolonie może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

19. Dzieci na półkolonie są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać 

dziecka na półkolonie. 

21. Na półkolonie mogą uczęszczać dzieci, których rodzice/ prawni opiekunowie wyrazili zgodę na codzienny pomiar 

temperatury ciała ich dziecka przez pracowników szkoły. 

22. Jeżeli rodzina dziecka korzystającego z zajęć opółkolonii zostanie objęta kwarantanną, rodzic/prawny opiekun  

natychmiast informuje o tym fakcie placówkę:sekretariat.zsp12@wroclawedukacja.pl;  

tel:71 798 69 18 wew. 106. 

23. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu 

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

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się przy wejściu do 

szkoły oraz powinny zakrywać usta i nos. Zakrywanie ust i nosa nie dotyczy dzieci półkolonii. 

2. Wszyscy pracownicy i dzieci mają obowiązek regularnego mycia rąk. 
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3. Kierownik gospodarczy prowadzi codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka 

do dezynfekcji.  

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są 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). 

6. W szkole prowadzi się codzienną dezynfekcje toalet. 

III. Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się 

do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to 

niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

2. Wszystkie grupy spożywają posiłki w swoich salach. 

3. Przy jednym stoliku może jeść tylko jedno dziecko (z wyłączeniem rodzeństw).  

4. Po każdym dziecku spożywającym posiłek pracownik obsługi ma obowiązek zdezynfekować krzesło i blat stołu  

przy którym jadło dziecko. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C 

lub je wyparzać. Przy braku takich należy stosować naczynia, sztućce jednorazowego użytku. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi o których poinformowali dyrektora 

placówki nie będą angażowani w czynności opiekuńcze nad dziećmi. 

3. W szkole przygotowana jest sala, w której  będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych. 

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników, nie mogą oni  przychodzić do pracy. Powinni 

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, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. Muszą również o tym poinformować Dyrektora/Wicedyrektora szkoły. 

5. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły niezwłocznie odsuwa od pracy pracownika, u którego występują niepokojące objawy 

sugerujące zakażenie koronawirusem. Wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci i powiadamia właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Dyrektor/Wicedyrektor stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

8. Dyrektor/Wicedyrektor ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się tych osób do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl. 

  

 


