
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć z dziećmi w 

Świetlicy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 w Krakowie 

  
  

 

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci i pracowników przebywających w 

świetlicy SP 144w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19  od dnia 1 września 2020 r. 

 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dzieci 

zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi 

zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do szkoły. 

2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zajęć dzieci, które zamieszkują wspólnie 

z osobą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

3. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w 

wyznaczonym miejscu (izolatorium) i rodzice zostaną poinformowani telefonicznie i 

zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

4. Rodzice ucznia mają obowiązek podania aktualnego telefonu do szybkiej 

komunikacji. 

5. Na terenie świetlicy dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk, 

dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania 

rękawiczek. 

      6.   Przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym myciu rąk    

 mydłem i dezynfekowaniu ich dostępnym płynem do dezynfekcji. 

      7. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku , należy je wrzucać 

           do dedykowanego , zamykanego pojemnika na odpady. 

      8. W świetlicy obowiązuje zakaz używania przez dzieci  telefonów komórkowych. 

      9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.                     

       

                                     

Organizacja pracy: 
 

1. obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych 

przedmiotów z domu i odwrotnie, 

2. sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie 

dezynfekować, 

3. sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę 

4. obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden sposób 

nie powiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być 

za pośrednictwem poczty e-maila lub telefonicznie. 

 

 

Ważne! Nie wolno posyłać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu 

i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Regularnie przypominać dziecku 

o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwrócić uwagę na 

odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 


