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Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Feryjnej Placówce Edukacyjnej 

(FPE) zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w 

Warszawie, w ramach akcji ,,Lato w Mieście 2021” 

 

I. Cel: 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom akcji ,,Lato w Mieście 2021”, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 

SARS- CoV- 2.   

 

II. Zakres procedury: 

Procedurę stosuje się w Feryjnej Placówce Edukacyjnej (FPE) zorganizowanej w Szkole 

Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte, w okresie 16-27 sierpnia 2021 r.  

 

III. Uczestnicy: 

1. W FPE grupa uczestników wypoczynku liczy do 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku 

życia) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).  

2. Do FPE może uczęszczać uczestnik zdrowy, co poświadczają rodzice/ prawni opiekunowie 

w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (m. in. gorączka, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty, 

wysypka).  

3. Uczestnik wypoczynku musi być wyposażony w maseczki ochronne. 

4. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika w każdym dniu korzystania z FPE osoba 

przyprowadzająca dziecko przynosi podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego. Po 

okazaniu oświadczenia pracownikowi szkoły, wkłada je do wystawionej skrzynki podawczej. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.  

5. Uczestnik półkolonii nie może zamieszkiwać z osobą przebywająca w izolacji w 

warunkach domowych i nie może mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 

dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Stwierdza się to na podstawie oświadczenia, które 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.  

6. Uczestnik nie może przynosić z domu zbędnych przedmiotów (np. zabawek).  

 

IV. Rodzic/ prawny opiekun 

1. W miarę możliwości uczestnicy powinni być odbierani i odprowadzani przez tę samą, 

zdrową osobę dorosłą, która nie może być na kwarantannie lub w izolacji domowej.   

2. Osoba przyprowadzająca i odbierająca uczestnika zobowiązana jest do przestrzegania w 

przestrzeni wspólnej FPE wszelkich środków ostrożności, m.in. maseczka ochronna, 

dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek jednorazowych i zachowania dystansu społecznego. 
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Osoba ta powinna ograniczyć czas przebywania w przestrzeni wspólnej na terenie szkoły do 

niezbędnego minimum.  

3. W przestrzeni wspólnej (tzw. strefa brudna) może przebywać 1 rodzic z dzieckiem.  

4. Rodzice/ prawni opiekunowie udostępniają kierownikowi wypoczynku numer telefonu 

zapewniający szybką komunikację.  

5. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka z FPE w 

przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów chorobowych (m. in. gorączka, 

kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty, wysypka).  

6. Przed rozpoczęciem turnusu rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do wyrażenia zgody 

pisemnej na pomiar temperatury ciała dziecka. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej procedury.  

7. Każdorazowo przed przyjęciem uczestnika, wyznaczony pracownik mierzy temperaturę 

dziecku termometrem bezdotykowym, zgodnie z Instrukcją BHP pomiaru temperatury, 

termometrem elektronicznym.  

8.  W przypadku niepokojących objawów chorobowych u uczestnika rodzic/ prawny opiekun 

wyraża zgodę na odizolowanie dziecka do odrębnego pomieszczenia. 

 

V. Higiena i dezynfekcja 

 

1. Wszyscy uczestnicy wypoczynku i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 

najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i 

kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Należy zachować dystans  

w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarz, szatnia) i stosować ochronę ust i nosa. 

 

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

 

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.  

 

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, 

zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i 

pomieszczeń. 

 

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,  

w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
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powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur i włączników. 

 

7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 

obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu. 

 

8. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. 

 

9. Przy wejściu do szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

 

11. W przypadku korzystania przez uczestników wypoczynku lub pracowników szkoły  

z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych szkoła zapewnia pojemnik lub miejsce 

do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS.  

 

12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

13. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone (minimum co godzinę), sprzątane i 

dezynfekowane. 

 

14. Personel kuchni i obsługi nie kontaktuje się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza 

niezbędnymi czynnościami.  

 

VI. Warunki organizacyjne 

1. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2 

na 1 

osobę.  

2. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.  

3. Zaleca się w jak największym zakresie czasowym, korzystanie przez uczestników z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 

zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

4. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy, która ogranicza stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczestników turnusu.  

5. Program wypoczynku będzie realizowany w FPE oraz w obiektach publicznych z 

zachowaniem reżimu sanitarnego.  

6. Organizator zapewnia możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem 

medycznym lub lekarzem. 
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7. Dojazd na zajęcia organizowane poza placówką odbywa się transportem publicznym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

8. Ogranicza się w FPE przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum  

(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. zakrywanie ust i nosa przy pomocy 

maseczki, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko 

osób zdrowych). 

 

VII. Zasady żywienia 

1. Organizacja stołówki zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Przy stoliku 

siedzą uczestnicy jednej grupy wychowawczej.  

2. Posiłki wydawane są zmianowo. Po każdej grupie dezynfekowane są blaty stołów i poręcze 

krzeseł. 

3. Posiłki dla uczestników wynoszone są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli 

bezpośredniego kontaktu z uczestnikami oraz wychowawcami.  

4. Posiłki będą rozstawiane na stołach.  

5. W miarę możliwości uczestnicy zajmują stałe miejsca przy stolikach.  

6. Stosuje się bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.  

7. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

8. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie mają 

objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie są poddane 

obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

 

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia  

u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika 

obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz 

skontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania 

teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i 

poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

 

2. Rodzic/opiekun prawny zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie  

o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów. 
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3. Rodzice dziecka/opiekunowie prawni podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2   są 

zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły o fakcie potwierdzenia lub nie, 

zarażenia dziecka wirusem, oraz wszelkich zaleceniach wydanym rodzicom przez  stację  

sanitarno-epidemiologiczną,   w  celu  podjęcia  przez dyrektora odpowiednich działań 

zgodnych z wytycznymi Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  odnoszącymi  się  do  osób,  

które  miały kontakt z zakażonym. 

 

4. Izolatka, w której ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie koronawirusem, jest dodatkowo sprzątana, zgodnie z procedurami zakładowymi 

oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

 

5. Bezwzględnie stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

 

6. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać 

poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia 

wystąpienia zakażenia koronawirusem podczas wypoczynku. 

 

7.  W przypadku stwierdzenia zakażenia koranawirusem powiadamia się stację sanitarno-

epidemiologiczną. 

 

8. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana 

powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym 

niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 

 

9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/koronawirus,  Ministerstwa Zdrowia   

(https://www.gov.pl/web/zdrowie) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego  

(https://www.gov.pl/web/gis  a także aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

IX. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia 

koronawirusem. 

 

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie 

stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-

osoba-zakazona-koronawirusem Głównego Inspektora Sanitarnego i na stronie 

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

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

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus%20gov.pl/web/koronawirus/
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2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz 

(ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba 

była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane  

w trakcie wizyty. 

 

X. Postanowienia końcowe  

1. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się ww. zasadami.   

2. Procedury bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz udostępniane 

przez kierownika wypoczynku do wglądu na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna.  

 

           

  Kierownik FPE 

            Gut Monika  
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Załącznik nr 1  

   do ,,Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Feryjnej   

Placówce Edukacyjnej (FPE) zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376  

im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w ramach akcji ,,Lato w Mieście 2021” 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………. 

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że; 

Dziecko w okresie ostatnich 14 dni: 

a) nie miało kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie COVID- 19 

b) nie przebywa na kwarantannie  

oraz że: 

c) nie miało objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby 

wskazywać na COVID-19.  

      

         ……………………………. 

          data i podpis  

                        rodziców/ prawnych opiekunów  

     
      

Załącznik nr 1  

   do ,,Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Feryjnej   

Placówce Edukacyjnej (FPE) zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376  

im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w ramach akcji ,,Lato w Mieście 2021” 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………. 

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że; 

Dziecko w okresie ostatnich 14 dni: 

a) nie miało kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie COVID- 19 

b) nie przebywa na kwarantannie  

oraz że: 

c) nie miało objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby 

wskazywać na COVID-19.  

      

         ……………………………. 

          data i podpis  

                        rodziców/ prawnych opiekunów  
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Załącznik nr 2 

   do ,,Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Feryjnej   

Placówce Edukacyjnej (FPE) zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 376  

im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, w ramach akcji ,,Lato w Mieście 2021” 

 

……………………………………… 

(miejscowość, data)  

 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna 

      uczestnika akcji ,,Lato w mieście”) 

 

Oświadczenie  

 

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowanymi wspólnie z 

Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia dla szkół podstawowych, 

oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 376 w 

Warszawie temperatury ciała mojego dziecka 

………………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko dziecka)  

 

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych na terenie szkoły oraz każdorazowo przy przyprowadzeniu dziecka do szkoły.  

 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych i 

zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

 

…………………………….. 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


