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Procedury postępowania Polsko-Brytyjskiej Dwujęzycznej Szkoły 

Podstawowej we Wrocławiu w czasie epidemii koronawirusa, 

obowiązujące od 18.01.2021 

 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.  

 

Dzień szkolny 

- Uczniowie mogą wejść na teren szkoły nie szybciej, niż o 8:15. 

 - Każdy uczeń ma założoną maseczkę, zaś dodatkową posiada w plecaku. W przypadku braku 

dwóch maseczek, uczeń czeka w izolatce ( Small Villa naprzeciw sekretariatu) na rodzica/opiekuna, 

który jest zobligowany ją dostarczyć . 

-O 8:30 wszystkie bramy zostają zamknięte. Spóźniony uczeń dzwoni na interkom znajdujący 

się przy bramie na ulicy Akacjowej (obok budki). 

- Po ostatniej lekcji lub klubie ECA uczeń opuszcza budynek szkolny lub zostaje w stołówce pod  

opieką nauczyciela. 

- Po zakończeniu klubu ECA nauczyciel odprowadza ucznia pod bramę szkoły. 

- Nie ma możliwości korzystania z boiska szkolnego po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

 

Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły 

- Wycieczki klasowe do końca stycznia 2021 roku zostają odwołane. 

 - Party urodzinowe do końca stycznia 2021 roku zostają odwołane. 

-  „Bake-a-Cake days” do końca stycznia 2021 zostają wstrzymane. 
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- Lunch i drugie śniadanie spożywane będą w klasie, w której dana grupa uczniów ma zajęcia 

lekcyjne. 

-  Dzieci spożywają posiłki przyniesione z domu.  

- W każdej klasie będzie znajdował się płyn dezynfekcyjny i papierowe ręczniki. 

- Po każdej lekcji klasa jest wietrzona.  

- Stoły w klasach będą dezynfekowane po każdym posiłku. 

- Uczniowie myją ręce przed każdą lekcją. 

- Nauczyciele na terenie szkoły są zobowiązani do noszenia maseczek/przyłbic za wyjątkiem czasu, 

gdy spożywają posiłek bądź są sami w klasie. 

- Jedna klasa ( grupa uczniów) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

- Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć 

stacjonarnych w innych klasach.  

- Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie ma 

możliwości ( lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.  

- Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z 

przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

- Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  

- Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie Szkoły.  

- Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, zachowuje się dystans 

1.5 m. Jeśli nie można go zachować, wtedy rezygnuje się z zabaw i gier kontaktowych.  

- Podczas korzystania z szatni udostępnia się uczniom co drugi boks. 

- W czasie dyżuru po szkole, uczniowie pozostający pod opieką nauczyciela, zajmują co drugie miejsce 

w stołówce. 
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Rodzice na terenie szkoły 

- Wszyscy rodzice na terenie kampusu są zobowiązani do zakładania maseczek, rękawiczek bądź 

zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren Szkoły.  

- Zezwala się jednemu rodzicowi z klasy 0, 1, 2, 3 na odprowadzenie dziecka do klasy 

(8:15-8:30) i odebranie go ( 15:25-15:45). 

- Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

zasady dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem i innych pracowników szkoły 1.5 m. 

 

Procedury w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia SARS-CoV-2 

- Nauczyciel będący przy wejściu na teren szkoły obserwuje, czy uczniowie nie mają oni infekcji 

górnych dróg oddechowych lub gorączki. 

-W  razie wątpliwości mierzy się uczniowi temperaturę. 

- W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka – 

powyżej 38 stopni C) u ucznia na terenie szkoły, dyrektor lub wskazany pracownik izoluje ucznia, a 

następnie informuje o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka 

potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza. 

- Jeśli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg 

oddechowych, wysoka gorączka, kaszel, zaburzenia smaku), Szkoła informuje o tym fakcie 

najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych 

zaleceń. 

- Jeżeli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, 

którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalne narażonych. Osoby z bliskiego kontaktu 

mogą zostać skierowane na kwarantannę ( do 14 dni), a inne osoby, które nie miały 

bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi 
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epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te 

jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. mierzyć temperaturę ciała. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

- Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

- Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych 

lub izolacji.  

- Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, iż w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg 

oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). 

- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych–dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych 

czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu 

telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, której 

będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

- W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły 

kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny 

ryzyka epidemiologicznego. 

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

 


