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Procedura postępowania w związku z zagrożeniem koronawirusem  

 
 
PODSTAWA PRAWNA 
 
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019  

r. poz. 59 ze zm.) oraz  

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych z robotyki 

w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców  

i uczniów biorących udział w zajęciach organizowanych przez Niepubliczną Placówkę 

Oświatowo-Wychowawczą Misja Robotyka w Białymstoku. 

2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.  

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus,  

a także obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 2 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W REŻIMIE SANITARNYM 
 

1. Wszyscy uczestnicy oraz kadra zajęć z robotyki zobowiązani są do przestrzegania wytycznych 

związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz wzmożonych zasad higieny. 
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2. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani na zajęcia i z nich odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z zajęć 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci na zajęcia bezwzględnie stosują się  

do wytycznych placówki, w której zajęcia są realizowane. 

5. Rodzice/opiekunowie zostają poinformowani o procedurach oraz o odpowiedzialności  

za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia poprzez umieszczenie procedur 

wraz z załącznikami na stronie internetowej placówki. 

6. Każda osoba wchodząca do placówki ma obowiązek dezynfekcji rąk. 

7. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne instruktorzy wzmacniają 

działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny.  

8. Grupa uczestników zajęć liczy do 12 osób. 

9. Uczniowie nie mogą wnosić na zajęcia zabawek ani żadnych przedmiotów oprócz pomocy 

dydaktycznych. 

10. Podczas zajęć nie będą używane przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub zdezynfekować.  

11. Przybory do prowadzenia zajęć będą regularnie dezynfekowane i czyszczone.  

12. Pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć są wietrzone co najmniej raz na 

godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. W przypadku zajęć odbywających się w szkole lub placówce oświatowej zostaną 

zachowane wszelkie środki ochrony zalecone przez dyrekcję placówki. 

§ 3 
KADRA  

 
1. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa  

w okresie COVID19. 

2. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu zajęć (w tym wychowawcy, 

instruktorzy, kadra kierownicza) są zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym 
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w szczególności zakaźnej oraz nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych.  

3. Instruktorzy prowadzą działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

chorób.  

4. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, dyrektor placówki odsuwa pracownika od pracy oraz powiadamia Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (tel. 85 73 25 236). 

6. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją. 

7. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby. 

8. Pracownicy pedagogiczni: 

a) pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami 

uczniów, 

b) wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 

koronawirusem, 

c) instruują uczniów, pokazują techniki prawidłowego mycia rąk według instrukcji 

umieszczonej w widocznych miejscach w placówce,  

d) unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na placu 

zabaw i boisku szkolnym, 

e) wietrzą sale, w których pracują,   

f) zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący 

co najmniej 1,5 metra, 

g) podczas zajęć zachowują szczególną ostrożność w kontaktach z uczniami. Dążą do 

zachowania dystansu społecznego. Sami decydują czy i w jaki sposób mają się 

zabezpieczyć podczas prowadzonych zajęć; 

h) odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia 

koronawirusem lub chorobą COVID-19. 
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§ 4 
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi w placówce Misja Robotyka. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub 

instruktorowi istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do nieposyłania na zajęcia ucznia, jeżeli w domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej 

sytuacji dyrektorowi placówki. 

4. Uczniowie przewlekle chorzy mogą uczestniczyć w zajęciach po uprzednim przedstawieniu 

opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.  

5. W czasie pobytu ucznia na zajęciach rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani  

do odbierania telefonów z placówki. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do: 

a) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem na zajęcia, 

b) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, 

zabawek do placówki, 

c) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz 

o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania, 

d) zapewnienia dziecku maseczki. 

 
 

§ 5 
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

 
1. Częste mycie rąk 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody 

lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3. Zachowywanie bezpiecznej odległości 
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Należy zachowywać dystans społeczny co najmniej 1,5 m odległości z innymi osobami  

(w szczególności z innej grupy wychowawczej), jeśli jest to możliwe. 

Bezwzględnie należy zachować dystans społeczny co najmniej 2 m z osobą, która kaszle, 

kicha i ma gorączkę. 

4. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa 

z powierzchni na siebie. 

5. Obserwowanie własnego stanu zdrowia i samopoczucia 

Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, 

w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny 

oddychania oraz zgłosić złe samopoczucie wychowawcy/kierownikowi wypoczynku. 

6. Dbanie o odporność 

Należy zadbać o racjonalne odżywianie, kondycję fizyczną, wysypiać się. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCA 
 

1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Niebublicznej Placówce 

Oświatowo-Wychowawczej Misja Robotyka w Białymstoku w okresie pandemii  

COVID-19 wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i obowiązuje do czasu 

zakończenia pandemii COVID-19. 

2. Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19. 

 
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy stosować się do PROCEDUR 
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
KORONAWIRUSEM  
 
 

 

 

 


