
Procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa  

w świetlicy z dożywianiem w czasie epidemii 

 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. W 

drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Należy ograniczyć przebywanie w świetlicy szkolnej osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i tylko osób bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych przebywających w wyznaczonych 

obszarach. 

4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły, jak również po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu 

z toalety oraz przed posiłkiem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.   

5. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

6. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły 

dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych oraz 

sprzętu sportowego. 

7. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na 

terenie szkoły zaleca się zakrywanie nosa i ust w przestrzeni wspólnej dla własnego 

bezpieczeństwa. Mydło, wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła. 

8. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 

gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien 



on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

9.  W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do 

świetlicy. 

10.  Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. 

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też 

dzieci, których rodzice są w kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły. 

11.  W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. 

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, są usunięte lub dostęp do nich jest utrudniony. 

12.  Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym lub w tornistrze.  

13.  Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, pluszaków  itp.). 

14.  W świetlicy szkolnej dzieci spożywają posiłek (obiad) przygotowany przez firmę 

zewnętrzną pracującą zgodnie ze swoimi procedurami. 

15.  Personel kuchenny ma  ograniczony  kontakt z uczniami oraz nauczycielami.  

16.  Korzystanie z posiłków odbywa się w świetlicy szkolnej, w której    zapewnione są 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodne z zaleceniami w czasie epidemii. 

Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - 

spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym 

wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po 

każdej grupie.  

17.  Podczas posiłku w stołówce nie będzie samoobsługi. Dania i produkty będą 

podawane uczniom przez pracownika kuchni. 

 

 


