
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PUNKTACH SANITARNYCH – WEJŚCIA DO 

PLACÓWKI (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA) 

obowiązująca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

  

Podstawa prawna: − rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 (Dz.U. z 2020  

poz. 493 ze zm.), − wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

wspólnie  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.  

  

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na 

terenie Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą w związku z istniejącym 

zagrożeniem  COVID-19.  

  

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu 

przedszkola/szkoły podczas sprawowania opieki nad dziećmi/uczniami i organizowania ich zajęć   

w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą od momentu ich 

przybycia/przyprowadzenia do przedszkola/szkoły do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez 

rodziców/rozejścia się uczniów do domów po lekcjach.  

  

1. Punkty sanitarne zlokalizowane są w przedsionkach wejść do placówki.  

2. W punkcie sanitarnym należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie – dotyczy to dziecka oraz 

rodzica/opiekuna.  

3. W punkcie sanitarnym rodzica/opiekuna oraz dziecko obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.  

4. W punkcie sanitarnym ma wykonywany bezdotykowy pomiar temperatury ciała. Dziecko ma 

normalną temperaturę ciała, gdy wynosi ona między 36 a 37˚C.   

5. W punkcie sanitarnym pracownik obsługi przeprowadza również krótki wywiad  

z rodzicami/opiekunami oraz obserwację dziecka i rodzica/opiekuna.  

6. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka, takich jak np. katar, podwyższona 

temperatura ciała, dziecko nie może zostać wpuszczone na teren placówki.  

7. Do placówki mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Również 

opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do placówki.  

8. Opiekunowie/rodzice, powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie  

2 m.  

9. W punkcie sanitarnym pracownik obsługi sprawdza tożsamość opiekuna uprawnionego do odbioru 

dziecka.  

  

  



Sposób prezentacji procedury  

  

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Józefowie nad Wisłą.  

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole/przedszkolu procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji .  

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.  

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.  

  

Tryb dokonywania zmian w procedurze  

  

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. 

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

  

Zasady wchodzą w życie z dniem 18 maja 2020 r.  

  

 


