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Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 obowiązująca   

w Państwowej Szkole Muzycznej I st.  

w Starogardzie Gdańskim 
 

 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) -                             

ze zmianami, które wchodzą w życie 01 czerwca 2020 r., 

 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 r. 

poz. 493)- ze zmianami, które wchodzą w życie 01 czerwca 2020 r., 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  01 czerwca 2020 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wchodzi 

w życie 01 czerwca 2020 r.), 

 
Organizacja zajęć w szkole muzycznej 

 Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,                               

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. pomiar temperatury ciała, osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach. 

 Obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna                        

do zapewnienia realizacji konsultacji. 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

 W konsultacjach nie mogą uczestniczyć dzieci  oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją, albo mają objawy choroby zakaźnej oraz osoby, które w ciągu 

ostatnich 14 dni miały kontakt  z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem 

lub podejrzaną o zakażenie. 

 W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby 

zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z telefonicznej porady 

medycznej. 

 Uczniowie  do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html


 W szkole obowiązuje pomiar temperatury ciała u dzieci oraz kadry pedagogicznej  

i niepedagogicznej. Zgoda na pomiar temperatury wyrażana jest na piśmie. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą i powinni zachowywać dystans 

społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m, przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

 Pracownicy administracji oraz obsługi (sprzątaczki, portierzy) powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu natychmiastowego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2                                          

na 1 osobę (ucznia i nauczyciela).                                             

 Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami a także 

należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

 Konsultacje odbywają się w przydzielonych salach lekcyjnych i tak: 29, 25, 26, 27, 10, 20. 

 Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

                                                             
Konsultacje w szkole 

 Od 1 czerwca br. możliwe są konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły, którzy chcą 

poprawić proponowaną ocenę lub zdają egzaminy  do szkoły muzycznej wyższego 

stopnia. 

 Uczestnictwo w konsultacjach możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się                                 

z nauczycielem poprzez maila jak i inne uzgodnione wcześniej formy kontaktu (np. 

telefoniczne). 

 Nauczyciel informuje szkołę o konsultacji w sposób telefoniczny lub mailowy, o godzinie 

i miejscu konsultacji z podpisanymi oświadczeniami od rodzica o zgodzie na konsultację 

(zał.nr 2). 
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym  umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,                            

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 Przed wejściem do budynku szkoły  umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego           

do rąk oraz zamieszcza się informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku 

dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

 Portierzy i obsługa szkoły, mają obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące 

do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i 

nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Pracownicy obsługi szkoły regularnie dezynfekują często używane powierzchnie użytkowe 

i wyposażenie wykorzystywane do konsultacji.  



 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzega się czasu niezbędnego                            

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności  są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

 Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucić do specjalnie zamykanych  

i opisanych koszy.  

 W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych  umieszcza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję toalet. 
 

 
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci  koronawirusem  

lub zachorowania    na COVID-19: 

1. W przypadku zauważenia objawów: 

 Gorączka powyżej 38°C 

 Kaszel 

 Duszności. 

Należy zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka – jak najszybciej. 

2. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. 

3. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (maseczka, przyłbica, 

rękawiczki). Zalecana odległość od dziecka – 2 m. We wspomnianym pomieszczeniu, 

w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję 

o dalszym postępowaniu. 

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em i organem 

prowadzącym, o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców.     

                                     

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem  

lub zachorowania  na COVID-19: 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Osoby u których  wystąpiły niepokojące 

objawy nie powinni przychodzić do pracy,  powinni pozostać w domu i skontaktować 

się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  niezwłocznie odsuwa go od pracy.  

Powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  

i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3.  Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,  

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli  takie 

pomieszczenie będzie niedostępne, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie 

odseparowana od innych w odległości min. 2 m. 



4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się                                 

do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

5. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które 

zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, powinni skonsultować się                                      

z lekarzem. W przypadku braku przeciwskazań będą mogli wykonywać swoje 

obowiązki. 

6. Wszystkim pracownikom zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl                                                    

lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

7. W sekretariacie szkoły umieszcza się na tablicy informacyjnej potrzebne numery 

telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie  w części/częściach placówki, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  oraz  stosuje się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

9.  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy PSM I  st. w Starogardzie Gdańskim. 

2. Numery telefonów do: 

 Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna w Starogardzie Gd. – 58 562 40 11 

lub 699 670 418 

 Pogotowie ratunkowe– 999, 112 

 Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania 

Styczniowego 9B (58) 699 85 06 

 Gdańsk, 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. kontradm. 

 prof. W. Łasińskiego, ul. Polanki 117 (58) 552 63 18, 785 773 020 

 Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana 

Smoluchowskiego 18, (58) 341 55 47 

 Kościerzyna, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zo.o., ul. Alojzego 

Piechowskiego 36, (58) 686 01 01, (58) 686 00 00 

 Wejherowo, Szpitale Pomorskie Sp z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy,   

 ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10 (58) 572 72 00 

3. Procedura wchodzi w życie z dniem 28 maja 2020r.. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

