
Załącznik nr. 2 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  
w izolacji w warunkach domowych. 

2. W świetlicy nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia 
własnego bezpieczeństwa. 

3. Przed wejściem do  świetlicy obowiązuje dezynfekcja rąk. Szkoła udostępnia płyn 
dezynfekujący, mydło i ręczniki papierowe. 

4.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Uczniów w świetlicy obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi  
w szkole. 

6.  Wychowankowie świetlicy korzystają ze środków do dezynfekcji rąk każdorazowo, 
gdy zajdzie taka potrzeba, jednak wyłącznie pod nadzorem opiekuna.  

7. Pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć (nie 
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym  
w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji. 

8.  Zasady zachowania w szatni są tożsame z zasadami przyjętymi na terenie całej 
placówki.  

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 
zakaźną (z szczególnym uwzględnieniem chorób górnych dróg oddechowych), w tym 
kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, jest 
zobowiązany odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie 
niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności jak najszybszego odebrania ucznia 
ze szkoły. 

10.  Konsultacje opiekunów z rodzicami odbywają się na zasadach tożsamych  
z przyjętymi w placówce ze szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające 
zachowanie wymaganego dystansu (dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny). 

11.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

12.  Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

13.  Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 
samochodów, maskotek itp.). 

 


