
PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS WEJŚCIA DO SZKOŁY 

UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
obowiązująca w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 A. Wejście do szkoły 

 Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i 
pracownikom.  

 Wejściem nr 1 wchodzą dzieci z zerówki, uczniowie klas I - VIII i pracownicy szkoły. 

 Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły (w środkach 
ochrony indywidualnej). 

 W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu 
prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis 
„UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY” 

 
 

Wejście uczniów i pracowników  na teren szkoły.     
 

 Uczniowie i pracownicy muszą zachować bezwzględny dystans społeczny – 1,5 m. 
 Aby uniknąć tworzenia się grup przed wejściem, uczniowie będą przychodzić do szkoły w 

różnych godzinach zgodnie z harmonogramem. 

 Podczas wejścia do szkoły oraz korzystania z szafek przez uczniów konieczne jest posiadanie 
maseczki ochronnej. 

 Po skorzystaniu z szafki uczeń powinien umyć ręce i niezwłocznie udać się do klasy, w której 
będą odbywać się lekcje. Gdy zajmie swoje miejsce w ławce, może zdjąć maseczkę. 

 
 

Dezynfekcja rąk 
 Każdy wchodzący z zewnątrz (z wyjątkiem dzieci z oddziału przedszkolnego, które myją ręce po wejściu do sali), 

zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym przy wejściu płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji 

może wejść dalej. 
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Zakończenie procedury wchodzenia ucznia i pracownika do szkoły 
 Po zakończeniu pracy pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje maseczkę, 

fartuch i rękawice  (jeżeli nie ma fartucha – zaleca się przebieranie, a w domu upranie odzieży w temperaturze co 
najmniej 60 stopni).  

 Pomieszczenie wspólne (śluza) zgodnie z procedurą jest sprzątane i dezynfekowane na koniec dnia a powierzchnie 

dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 
  

 

 


