
 
 

Procedura bezpieczeństwa związana z organizacją przestrzeni, 

budynków, pomieszczeń, boisk i placów zabaw  

w czasie epidemii  

 

1. Przy wejściu do szkoły wywieszone są:  

a) numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa        

+48 22 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112,  

b) informacja o obowiązku dezynfekowania rąk, 

c) instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na 

bazie alkoholu, min. 60%). 

3.  Osoby z zewnątrz powinny do niezbędnego minimum ograniczyć przebywanie 

w szkole. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych (maseczki), 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, poruszanie się w wyznaczonych 

obszarach. Osoby te nie mogą mieć objawów chorobowych. 

4. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do wyznaczonych koszy. 

5. Uczniowie nie mogą się grupować, zarówno w budynku szkoły, jak i na 

szkolnym terenie. 

6. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w wyznaczonych miejscach. Obok płynu 

znajduje się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

7. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, w przestrzeni wspólnej, mają 

obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu od innych osób. 

8.  W Sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami. W Sali 

gimnastycznej może przebywać jedna grupa/klasa uczniów. 

9. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się 

ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie 

dystansu. 

10.  Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, prać lub dezynfekować, 

usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich. 

11.  Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć 

na sali gimnastycznej, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane 



przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

12.  W czasie trwania zajęć na Sali gimnastycznej i w czasie przerw uczniowie 

zobowiązani są do stosowania regulaminu Sali gimnastycznej. 

13. W przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych uczniowie będą 

korzystali z boiska szkolnego,  placu zabaw, organizowane będą wyjścia w 

miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób 

trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

14. Na terenie boiska szkolnego i placu zabaw mogą przebywać grupy 

z zachowaniem dystansu oraz procedur bezpieczeństwa. Wszyscy wchodzący 

do budynku szkoły powinni  obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem 

dezynfekującym znajdującym się przy wejściach do szkoły. 

15. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw po wyjściu jednej grupy i na 

zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane. 

16. Teren placu zabaw dostępny jest tylko dla uczniów i upoważnionych 

pracowników jedynie w czasie zajęć szkolnych. 


