
Szkoła Podstawowa nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 21/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE
z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach
pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29  kwietnia  2020
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 ( Dz.
U. Z 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642 i 742), Wytycznych przeciwepidemicznych z dnia 4 maja
2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej
Inspekcji  Sanitarnej  (  Dz.  U.  Z  2019  r.  poz.  59,  oraz  z  2020  r.  poz.  322,  374,  567)    
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do obowiązywania niżej wymienione procedury:
1. Wewnętrzne procedury  bezpieczeństwa w warunkach pandemii  COVID -19 w szkole

Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.
2. Procedury przygotowania pracowników
3. Procedury przyprowadzania dzieci do szkoły
4. Procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz pomocy naukowych, zabawek
5. Procedury korzystania i dezynfekcji placu zabaw
6. Procedury odbierania dzieci ze szkoły
7. Procedury organizacji żywienia
8. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia pogorszenia stanu zdrowia dziecka

lub pracownika.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r.

                                                                                dyrektor szkoły 
                                                                                         Jerzy Piskor 

                                                                                      (dokument w postaci elektronicznej podpisany 

                                                                                                                                                      kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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Szkoła Podstawowa nr 21

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 21/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii
COVID- 19 w Szkole Podstawowej nr 21  im. Królowej Jadwigi 

w Lublinie

Informacje ogólne

1. W pierwszej kolejności z opieki oddziałów przedszkolnych w szkole mogą korzystać te  dzieci,
których  rodzice  nie  mają  możliwości  pogodzenia  pracy  z  opieką  w  domu.  Pierwszeństwo
uzyskują  dzieci  pracowników systemu ochrony zdrowia,  służb  mundurowych,  pracowników
handlu  i  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  realizujący  zadania  związane  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz nie będące pracownikami.

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci

1. Każdorazowo  przed  wejściem  do  budynku  dzieciom  mierzona  jest  temperatura.  
 W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do punktu.

2. Przy wejściu do budynku wszyscy wchodzący obligatoryjnie dezynfekują ręce.
3. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie

będzie przyjmowane do przedszkola.
4. Rodzice  i  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z  przedszkola  mają  obowiązek

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.

5. Rodzice nie powinni wchodzić z dziećmi na teren szkoły.

6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania
ust i nosa.

7. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.

8. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.

9. Do  szkoły  może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko  zdrowe,  bez  objawów  chorobowych  sugerujących
chorobę zakaźną.

10. Dzieci przyprowadzane są do szkoły i odbierane przez osoby zdrowe.

11. Jeżeli  w  domu  przebywa  osoba  na  kwarantannie  lub  izolacji  w  warunkach  domowych  nie  wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.

12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni
przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
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Szkoła Podstawowa nr 21

Czas pobytu dziecka w szkole

1. Liczebność  w  grupie  wynosi  maksymalnie  12-14  osób,  przy  czym  uzależniona  jest  od
wielkości sali.

2. Dzieci pracują pojedynczo przy stoliku ustawionym w odległości 2m od poprzedniego.
3. Podczas  zabaw  swobodnych  i  dydaktycznych  podejmowane  są  starania  o  zachowanie

bezpiecznej odległości( dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu, a pojedynczo lub  
w grupach dwuosobowych), wykorzystuje się całą wolną przestrzeń.

4. Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz opiekunami.
5. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia z dziećmi.
6. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem,

po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
7. Nauczyciel  zwraca  uwagę  na  odpowiedni  sposób  zasłaniania  twarzy  podczas  kichania  czy

kasłania.
8. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły. Po

skorzystaniu z placu zabaw sprzęt jest dezynfekowany.
9. Codziennie  powierzchnie  użytkowe-  blaty,  klamki,  uchwyty,  poręcze,  włączniki  światła  

itp., sprzęt i rzeczy używane przez dzieci są dezynfekowane.
10. Z  sal  usuwa  się  przedmioty,  które  jest  trudno  skutecznie  uprać  czy  zdezynfekować,  

np. pluszowe zabawki, dywany, krzesła tapicerowane.
11. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły żadnych własnych zabawek.
12. Nauczyciele  i  pracownicy  obsługowi  pracują  według  ustalonego  harmonogramu.  Podczas

sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników.

Zasady funkcjonowania żywienia

1. Dziecko nie może wnieść własnego pożywienia.
2. Posiłki są przygotowywane w kuchni szkolnej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa

sanitarno-epidemiologicznego.
3. Posiłki są wydawane w stołówce szkolnej.
4. Dzieci przychodzą na posiłek o wcześniej  ustalonej godzinie zgodnie z ustalonym systemem

zmianowym  z  zachowaniem  odstępu  czasu  (według  harmonogramu  lub  powiadomienia
opiekuna grupy).

5. W stołówce jednorazowo przebywa jedna grupa dzieci.
6. Po każdym posiłku stoliki,  siedziska i  oparcia krzeseł są dezynfekowane przez pracowników

kuchni.
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Szkoła Podstawowa nr 21

7. Naczynia i sztućce myte są w wysokiej temperaturze

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS- CoV-2

1. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn
dezynfekcyjny.

2. Pomieszczenie przeznaczone jest do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe.
3. Po  zauważeniu  symptomów  chorobowych,  np.:  kaszel,  gorączka,  duszności,  wyznaczona  osoba

wyposażona w środki ochrony, przeprowadza osobę z podejrzeniem do wyznaczonego pomieszczenia.
Pozostaje z tą osobą w pomieszczeniu, zachowując  bezpieczną odległość do momentu odebrania przez
rodzica-  w  przypadku  dziecka,  bądź  otrzymania  kolejnych  instrukcji  w  przypadku  osoby  dorosłej.
Informuje Dyrektora szkoły, kierownika gospodarczego o zaistniałej sytuacji.

4. Dyrektor  szkoły  informuje  odpowiednie  służby,  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  zwraca  się  do
powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

5. Niezwłocznie sporządza się listę osób, mających kontakt z osoba z objawami, przebywających w tym
samym czasie w tych samych częściach szkoły.

Informacje końcowe

1. W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  wywieszone  zostały  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk.

2. Nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami
3. Upoważnienia udzielone do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują ważność.
4. Nauczyciel przekazuje rodzicom/opiekunom informację o czynnikach ryzyka COVID-19.

5. Rodzic/opiekun  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  PROCEDUR  BEZPIECZEŃSTWA  NA  TERENIE
PLACÓWKI  W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19”  związanych  z  reżimem  sanitarnym. W  związku  
z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik nr 1.
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Szkoła Podstawowa nr 21

Załącznik nr 1
do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID- 19 

w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 …………………………………………………………………………… 
             Nazwisko i imię Rodzica/Opiekuna

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA

 Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
NA  TERENIE  PLACÓWKI  W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19”  związanych  z  reżimem
sanitarnym przede wszystkim:

przyprowadzania  do  przedszkola  tylko  i  wyłącznie  zdrowego  dziecka,  bez  kataru,  kaszlu,
podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.
30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

Imię i nazwisko dziecka

Numer telefonu do 
szybkiego kontaktu

 
Zobowiązuję  się  do  przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  wyłącznie  

w zadeklarowanych godzinach: 

Dni tygodnia Od godziny Do godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 …………………………………………………….………………………….…………………… 

Podpis Rodzica/Opiekuna
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Szkoła Podstawowa nr 21

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 21/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Przygotowanie pracowników

W szkole opracowano następujące dokumenty i procedury:
procedury  bezpieczeństwa  na  terenie  Szkoły  Podstawowej  nr  21  im.  Królowej  Jadwigi  

w Lublinie w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej od 11 maja 2020 roku.
procedura przygotowania pracowników,
procedury przyprowadzania dzieci do szkoły
procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz pomocy naukowych, zabawek
procedury korzystania i dezynfekcji placu zabaw
procedury odbierania dzieci ze szkoły
procedury organizacji żywienia
 procedura  postępowania  na  wypadek  podejrzenia  pogorszenia  stanu  zdrowia  dziecka  lub

pracownika
2. Pracownicy  szkoły  zostali  zapoznani  z aktualnymi  Wytycznymi  przeciwepidemicznymi

Głównego  Inspektora  Sanitarnego  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w szkole
podstawowej  i innych  form wychowania  przedszkolnego oraz  instytucji  opieki  nad  dziećmi
w wieku  do  lat 3  oraz  innymi  publikacjami  Ministerstwa  Zdrowia,  Ministerstwa  Edukacji
Narodowej,  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  oraz  organów  sanitarnych  różnych  szczebli
dotyczącymi organizacji obecności dzieci w oddziale przedszkolnym.

3. Pracownicy  szkoły  zostali  zapoznani  z obowiązującymi  w szkole  procedurami  postępowania
w związku  z obecnością  dzieci  w oddziale  przedszkolnym  oraz  przeszkoleni  w zakresie  ich
stosowania.

4. Pracownicy szkoły zostali wyposażeni w środki ochrony:
2) pracownicy szkoły (obsługa i pracownicy pedagogiczni):

a) płyn dezynfekcyjny,
b) rękawice jednorazowe,
c) maski ochronne;
d) przyłbice

3) pracownicy stołówki:
a) płyn dezynfekcyjny,
b) rękawice jednorazowe,
c) maski ochronne.

d) przyłbice
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Szkoła Podstawowa nr 21

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 21/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY

1. Opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły sygnalizuje przyjście używając dzwonka, drzwi

zamknięte są na klucz, woźna otwiera drzwi i odsuwa się na bezpieczną odległość.

2.  Zwraca  szczególną  uwagę,  aby  rodzice  dezynfekowali  ręce,  oraz  mieli  zasłonięte  nos  

i usta.

3. Woźna mierzy temperaturę ciała dziecka ( zgoda rodzica w załączeniu)

4. Po wejściu dziecka do szkoły, rodzic wychodzi, woźna ponownie zamyka drzwi na klucz.

5.  Woźna mająca dyżur  w korytarzu kieruje dzieci  wychodzące z  szatni  do łazienki  w celu

umycia rąk, następnie kieruje je do właściwej sali.
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Szkoła Podstawowa nr 21

Załącznik nr 1 
do Procedury przyprowadzania dzieci do szkoły

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA………………………………………...................................

Ja,  niżej  podpisana/y  wyrażam  zgodę  na  codzienny  pomiar  temperatury  mojego
dziecka w momencie wejścia do przedszkola oraz w każdej sytuacji, która budziłaby
podejrzenie o pogorszeniu stanu zdrowia.

……………………………..               …………………………………………
              data                                                                                      podpis Rodzica/opiekuna

Podstawa prawna: 
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  
w  wieku  do  lat  3,  wydane  na  podstawie  art.  8a  ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 21/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

PROCEDURY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ POMOCY
DYDAKTYCZNYCH 

1.  Woźne,  po  przyprowadzeniu  wszystkich  dzieci  przez  rodziców  przeprowadzają  dezynfekcję
szatni, łazienek, szczególna uwagę zwracając na klamki, dzwonek, poręcze, futryny. Do tych
czynności używają specjalnie do tego przeznaczonych płynów, ścierek.

2. Dezynfekcja toalet, korytarza i szatni przeprowadzana będzie w miarę potrzeb, ale nie rzadziej
niż  raz  na  dwie  godziny  w  przypadku  toalet,  oraz  dwa  razy  dziennie  w  przypadku  szatni
 i korytarza.

3. Po przeprowadzonej dezynfekcji woźne notują ten fakt w dokumencie, będącym załącznikiem nr
1 do niniejszych procedur, zapisując godzinę oraz wymieniając dezynfekowane pomieszczenia. 

4.  Woźna  dopilnowuje  aby  pomieszczenia  były  wietrzone  co  najmniej  raz  na  godzinę  
i zawsze kiedy grupa opuści salę.

5. Po skończonych zajęciach oddelegowane dwie woźne z drugiej zmiany, dezynfekują, korytarz,
łazienki, toalety, szatnię, oraz sale, w których przebywały dzieci. Zwracając szczególną uwagę
na przedmioty i  powierzchnie dotykane przez dzieci:  krzesła,  stoliki,  biurka,  zabawki,  które
pozostały w sali, klamki, uchwyty, przybory.
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Załącznik nr 1
Do Procedur czyszczenia i dezynfekcji 

pomieszczeń oraz pomocy naukowych, zabawek

HARMONOGRAM DEZYNFEKCJI POSZCZEGÓLNYCH
POMIESZCZEŃ

l.p. godzina pomieszczenie podpisy
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Szkoła Podstawowa nr 21

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 21/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

PROCEDURY KORZYSTANIA I DEZYNFEKCJI PLACU ZABAW 

1. Z placu zabaw, w określonym czasie,  może korzystać jedna grupa plus opiekun.
2. Po opuszczeniu placu zabaw przez jedną grupę, a przed wejściem kolejnej następuje przerwa

trwająca 30 minut.
3. W tym czasie dwie woźne wchodzą na jego teren w celu dezynfekcji. Jedna woźna, wyposażona

w opryskiwacz dezynfekuje większe powierzchnie, druga czyści poręcze, uchwyty, klamki. Po
dezynfekcji woźne odnotowują ten fakt w harmonogramie korzystania z placu zabaw, będącym
załącznikiem nr 1.

4. Do dezynfekcji używany jest płyn do tego przeznaczony.
5. Dopiero po wykonanej dezynfekcji kolejna grupa może korzystać z placu zabaw.
6.  Pracownik  szkoły  dokonujący  dezynfekcji  placu  zabaw  jest  wyposażony  w  środki  ochrony,  

tj. maseczkę, rękawiczki oraz w miarę możliwości fartuch ochronny.
7.  Dezynfekcji  podlegają  wszystkie  elementy  placu  zabaw,  w  szczególności:  poręcze,  uchwyty,

klamki.
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Załącznik nr 1 
do Procedury korzystania i dezynfekcji placu zabaw

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

DATA
GODZINA

GRUPA ………………………………………………………………………….

30 MIN. DEZYNFEKCJA

GRUPA ………………………………………………………………………….

30 MIN. DEZYNFEKCJA

GRUPA ………………………………………………………………………….

30 MIN. DEZYNFEKCJA

GRUPA ………………………………………………………………………….

30 MIN. DEZYNFEKCJA

GRUPA ………………………………………………………………………….

30 MIN. DEZYNFEKCJA

GRUPA ………………………………………………………………………….

30 MIN. DEZYNFEKCJA

GRUPA ………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 21/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

PROCEDURY ODBIERANIA DZIECI 

1. Rodzic sygnalizuje przyjście dzwonkiem
2. Woźna otwiera zamknięte na klucz drzwi, odsuwa się na bezpieczną odległość
3. Rodzic przekazuje informację po jakie dziecko przyszedł, woźna zamyka drzwi na klucz. 
4. Konsultuje wydanie dziecka z opiekunem grupy. 
5. Dziecko ubiera się w szatni, woźna otwiera drzwi, dziecko wychodzi, woźna zamyka drzwi 

ponownie na klucz.
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Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 21/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Procedura organizacji żywienia
 
I. Wydawanie posiłków.
1.  Posiłki  są  przygotowywane  w  kuchni  szkolnej  z  zachowaniem  wszystkich  zasad

bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
2. Posiłki są wydawane w stołówce szkolnej.
3. Dzieci przychodzą na posiłek o wcześniej ustalonej godzinie zgodnie z ustalonym systemem

zmianowym  z  zachowaniem  odstępu  czasu  (według  harmonogramu  lub  powiadomienia
opiekuna grupy).

4. W stołówce jednorazowo przebywa jedna grupa dzieci.

II. Przygotowanie stołówki:
1.Pracownik kuchni przygotowuje stołówkę do posiłku:
a)  sprząta  i  dezynfekuje  powierzchnie  płaskie  i  dotykowe (blaty,  krzesła,  podłogę,  klamki,

włączniki światła),
b) wietrzy stołówkę.

2.  Pracownik  kuchni,  zabezpieczony  w  rękawiczki  i  maseczkę,  przygotowuje  stołówkę  do
posiłku:

a) na stoliku ustawia dwa talerze głębokie, do których nalewa zupę i wkłada łyżki (uchwytami
skierowanymi do środka stolika),

b) na talerzu deserowym (nad talerzem głębokim) układa porcję pieczywa,
c)  na  stoliku,  po  prawej  stronie  talerzy,  ustawia  dwa kubki  (jeden  wypełniony  napojem,  

a drugi wodą),
d) pracownik kuchni otwiera drzwi do stołówki od strony korytarza i opuszcza stołówkę szkolną

unikając kontaktu z nauczycielem i dziećmi,
e) po spożyciu pierwszego dania odbywa się nałożenie na talerz płaski drugiego dania przez

dwie niezmienne osoby personelu kuchennego,
f) personel kuchenny umieszcza sztućce na talerzu obok posiłku,
g)  posiłek  odkładany  jest  na  ekspedycji  w  wyznaczonym  miejscu  unikając  kontaktu  

z nauczycielem, dziećmi i opiekunami,
h) drugie danie odbierane jest przez woźną i umieszczane przy każdym siedzącym miejscu.
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III. Przejście dzieci na posiłek do stołówki:
1.  Opiekunowie,  o  ustalonej  godzinie  (harmonogram,  powiadomienie  telefoniczne),

przygotowują dzieci do przejścia do stołówki szkolnej:
a) dzieci, pod nadzorem nauczyciela, dokładnie myją ręce mydłem antybakteryjnym,
b) dzieci pod opieką nauczyciela i personelu obsługowego przechodzą do bloku żywieniowego

(należy  zwrócić  uwagę,  aby  w  drodze  do  stołówki  dzieci  nie  dotykały  powierzchni
dotykowych),

c) nauczyciel wraz z personelem obsługowym po wejściu na stołówkę szkolną dezynfekują ręce,
a  dzieci  w tym czasie  czekają,  nie  przemieszczając  się,następnie  wprowadzają  dzieci  do
stołówki,

d) dzieci wchodzą do stołówki i zajmują przygotowane miejsca przy stolikach,
e) personel obsługowy zamyka drzwi do stołówki.
2. Dzieci spożywają posiłek pod opieką nauczyciela.
3. Po zjedzeniu przez dzieci zupy personel obsługowy zbiera talerze głębokie i łyżki,  odstawia 

w wyznaczone miejsce (okienko zwrotu naczyń stołowych).
4.  Po  zakończeniu  posiłku  dzieci,  pod  opieką  nauczyciela,  opuszczają  stołówkę  szkolną  

i wracają do sali zajęć tą samą drogą, którą przyszły do stołówki.
5. Dzieci, pod opieką nauczyciela, myją ręce mydłem antybakteryjnym i wracają do sal.

IV. Sprzątanie stołówki po posiłku:
1.  Personel  kuchenny,  po  opuszczeniu  stołówki  przez  dzieci,  zbiera  użyte  naczynia

 i sztućce, i odstawia w wyznaczonym miejscu. Mycie naczyń i sztućców odbywa się przy
użyciu zmywarki z dodatkiem odpowiedniego detergentu, w temp. 60oC oraz wyparzanie  
w temp. 85-90oC.

2.  Personel  kuchenny  sprząta  stołówkę,  myje  i  dezynfekuje  powierzchnie  dotykowe  oraz
powierzchnie płaskie.

3. Podczas sprzątania stołówka jest wietrzona.

V. Przyjęcie i postępowanie z dostawą różnych artykułów spożywczych:

1. Współpraca z bezpiecznymi dostawcami.
2. Zapewnienie zdrowych produktów.
3. Odbiór zamówienia:                                                                                                       

a)odbiór odbywa się poza placówką szkoły,
b) dostawca umieszcza produkty spożywcze w wyznaczonym na to miejscu,
c) dostawca dla uniknięcia kontaktu z personelem opuszcza miejsce dostarczenia 
produktów,
d) personel kuchenny dezynfekuje powierzchnie produktów,
e) po sprawdzeniu zgodności zamówienia dostawca opuszcza teren szkoły,
f) produkty żywnościowe zostają zabezpieczone w magazynach.
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Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 21/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Królowej Jadwigi w Lublinie

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA OBJAWÓW
CHOROBOWYCH

1.  Wyznaczono  pomieszczenie,  w  którym  znajdują  się  środki  ochrony  osobistej  i  płyn
dezynfekujący.
2. Pomieszczenie przeznaczone jest do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe.
3.  Po zauważeniu  symptomów chorobowych,  np.:  kaszel,  gorączka,  duszności,  wyznaczona
osoba  wyposażona  w  środki  ochrony,  przeprowadza  tę  osoba  do  wyznaczonego
pomieszczenia. Pozostaje z tą osobą w pomieszczeniu, zachowując  bezpieczną odległość do
momentu odebrania przez rodzica- w przypadku dziecka, bądź otrzymania kolejnych instrukcji
w  przypadku  osoby  dorosłej.  Informuje  Dyrektora  szkoły,  kierownika  gospodarczego  
o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor szkoły informuje odpowiednie służby, przypadku jakichkolwiek wątpliwości zwraca
się do powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
5.  Niezwłocznie  sporządza  się  listę  osób,  mających  kontakt  z  osoba  z  objawami,
przebywających w tym samym czasie w tych samych częściach szkoły
6.  Dezynfekcji  podlegają  wszystkie  pomieszczenia,  w  których  przebywała  osoba  
z podejrzeniem zakażenia korona wirusem.
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