
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 2/2020/21  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabanowie 

 

Zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Grabanowie  

w czerwonych i żółtych strefach zagrożenia COVID-19 

 

Organizacja pracy szkoły w czerwonych i żółtych strefach zagrożenia COVID-19 

 

1. W strefach czerwonych i żółtych organizacja pracy szkoły jest ściśle 

podporządkowana wytycznym i decyzjom Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Decyzję może podjąć również dyrektor, przy zgodzie 

organu prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu. 

2. Dyrektor szkoły znajdującej się na terenie tych stref modyfikuje procedury 

bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z wyznaczoną osobą ze strony sanepidu i 

przekazuje drogą pisemną, mailową lub w nagłych wypadkach telefoniczną. 

4. Wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa podejmowane przez dyrektora 

szkoły lub ze strony Sanepidu powinny być ustalane drogą pisemną lub 

mailową. W sytuacjach nagłych dopuszcza się ustalenia drogą telefoniczną, pod 

warunkiem, że na podstawie telefonów zostanie sporządzona notatka służbowa 

zatwierdzona przez obie strony. 

 

 
Zasady przebywania w szkole w trybie stacjonarnym  

w czerwonych i żółtych strefach zagrożenia COVID-19 

 

1. Zakaz przychodzenia i przebywania osób trzecich na terenie szkoły. 

2. Obowiązek zachowania dystansu między uczniami oraz  osłony ust i nosa w 

przestrzeniach wspólnych szkoły. 

3. Obowiązek zachowania dystansu oraz osłony ust i nosa przez pracowników 

szkoły w częściach wspólnych oraz podczas prowadzenia zajęć o ile nie można 

zachować dystansu 1,5m. 

4. Obowiązek mierzenia temperatury ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a 

w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie 

podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej. 

5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała: 

- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – 

należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu 

odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z 

teleporady medycznej, 

- jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  

37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić 

ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 



6. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

7. Należy ograniczyć do minimum przekazywanie uczniom materiałów 

ćwiczeniowych w formie papierowej. 

8. Zajęcia wychowania fizycznego należy jak najczęściej organizować na 

powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły. 

9. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy 

poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze 

wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą 

na ten czas. 

10. Pozostałe procedury (zał. nr 1), jak w strefie zielonej. 

 
 


