
Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie  

w czasie epidemii COVID-19 dla osób korzystających z sali gimnastycznej 

 

 
Postanowienia ogólne 

1. Na zajęcia w sali gimnastycznej może wejść osoba bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. Przy wejściu wywieszone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

 

4. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić na teren placówki tylko w celach załatwienia spraw 

formalnych. 

5. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

obowiązujących stref przebywania.  

6. Pracownicy obsługi, wykonując czynności w kontakcie z prowadzącymi i  uczestnikami 

zajęć, pozostałymi pracownikami lub osobami wchodzącymi na teren szkoły, zobowiązani 

są do zachowania zasad bezpieczeństwa i użycia środków ochrony osobistej. 

7. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, biorących w użyczenie, 

wynajmujących, prowadzących zajęcia (fakt ten poświadczają podpisem). Osoba 

reprezentująca grupę, zgodnie z umową, odpowiada za przeszkolenie uczestników zajęć w 

zakresie procedur postępowania w czasie epidemii COVID-19. 

Zasady korzystania z szatni przy sali gimnastycznej 

1. Wejście do szkoły  odbywa się wyłącznie z parkingu za budynkiem szkoły z zachowaniem 

dystansu społecznego. 

2. Nad wchodzeniem osób czuwa wyznaczony personel obsługi, który jest zobowiązany do 

postępowania zgodnie z procedurami. 

3. Przy wejściu znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły i instrukcją), z którego obowiązana 

jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Personel zobowiązany jest do 

regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły. Najmłodsze dzieci są 

przekazywane prowadzącemu zajęcia przy drzwiach, a po zajęciach rodzice odbierają 

swoje dzieci również przy wejściu do szkoły. 

5. Uczestnicy zajęć korzystają z szatni w maseczkach lub innych środkach ochrony osobistej 

zakrywających usta i nos zachowując dystans społeczny.  

6. Jedna grupa zajmuje wyznaczoną przez pracownika obsługi szatnię. Korzystanie z szatni 

następuje w sposób rotacyjny. 



7. Czas pobytu w szatni należy skrócić do minimum.  

8. Uczestnicy zajęć przebywają w maseczkach do czasu wejścia do sali gimnastycznej.  

 

Dezynfekcja sprzętu sportowego, sali gimnastycznej, szatni i sanitariatów 

 

1. Przedmioty i sprzęty wykorzystane w czasie zajęć podlegają każdorazowo dezynfekcji. 

2.  Nawierzchnia sali gimnastycznej podlega dezynfekcji po każdych zajęciach.  

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy odczekać  10 minut (czas wietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów), tak aby uczestnicy nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Kolejna grupa ma prawo wejść na salę gimnastyczną w chwili przeprowadzenia wszystkich 

czynności dezynfekujących, wietrzenia, a nawierzchnia jest bezpieczna (sucha). 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

6. Po zakończonych zajęciach uczestnicy korzystają z szatni na takich samych warunkach jak 

wyżej. 

7. Urządzenia sanitarno-higieniczne podlegają dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem 

detergentu po każdej grupie. 

8. Za przestrzeganie zasad bhp i procedur dotyczących COVID-19 na zajęciach 

odpowiedzialność ponosi biorący w użyczenie/wynajmujący. 
 


