
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku 

PRZEBYWANIE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE  
SZKOŁY PODSTAWOWEJNR 19 W GDAŃSKU 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
 

 

1. Do budynku szkoły mogą wejść osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, z zachowaniem zasady 1 rodzic/opiekun z dzieckiem. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: 

a. częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, przed 

wyjściem do domu, 

b. ochrona podczas kichania i kaszlu, 

c. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

d. niedzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza 

koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabaki). 

3. Rodzic/opiekun przyprowadza do szkoły dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej i wprowadza je do szatni. Następnie, po zmianie obuwia oraz odzieży 

wierzchniej, prowadzi dziecko do sali, po czym bezzwłocznie opuszcza budynek szkoły. 

4. Rodzic zobowiązany jest przygotować dziecko na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu 

(odzież i obuwie stosowne do pogody). 

5. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w prowiant na śniadanie, II śniadanie  

i podwieczorek oraz w wodę do picia. 

6. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do szkoły przyniosą zabawki, powinni zadbać  

o regularne czyszczenie / pranie / ewentualną dezynfekcję zabawki. 

7. Sale będą wietrzone przynajmniej w czasie, gdy dzieci nie przebywają w sali oraz w razie 

potrzeby, również w czasie zajęć. 

8. Po zakończeniu zajęć wszystkie pomieszczenia oraz pomoce dydaktyczne i zabawki 

używane przez dzieci, będą myte lub dezynfekowane przez pracowników obsługi. 

9. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.   

 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi informujemy, iż Rodzice 
dziecka są zobowiązani do: 

1) kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka; 
2) pozostawienia dziecka w domu, zgodnie z zaleceniami lekarskimi. 

 
 

Gdańsk, dnia ………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w czasie pobytu w szkole w ramach zajęć 

opiekuńczych mego dziecka ………………………………………………………………...... 

 

 

................................................. 
      Podpis rodzica / opiekuna  


