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REGULAMIN DOTYCZĄCY WARUNKÓW UDZIAŁU I 

STOSOWANIA ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS 

AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE” ORGANIZOWANEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI   

W KATOWICACH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

 

OPARTY NA WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS 

 

Program akcji jest realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach 

zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

I Uczestnikami akcji mogą być: 

1. Uczniowie szkoły podstawowej  

2. Wyłącznie dzieci bez infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

zawartą w „Poświadczeniu rodzica/prawnego opiekuna”-zał.1 

3. Dzieci stosujące  się do  wytycznych  i regulaminu uczestnictwa, w którym ujęte są 

wytyczne  związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów i  zasad higieny, podczas „Akcji zima”. 

II Rodzice/prawni opiekunowie uczestników akcji: 

1. Zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału i 

stosowania zasad obowiązujących podczas akcji na terenie szkoły. 

2. Podpisują „Poświadczenie rodzica /prawnego opiekuna” związane ze zgłoszeniem dziecka 

na zajęcia w ramach akcji „Zima w mieście”(zał nr 1) o braku u uczestnika infekcji oraz 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Mogą podać w w/w poświadczeniu informację o zaszczepieniu dziecka (certyfikat 

zaszczepienia) .W przypadku braku takiej informacji dziecko traktowane jest jako 

niezaszczepione i uwzględnione jest w organizacji wypoczynku jako osobę na którą 

nałożony jest limit (basen, muzea) 

4. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi akcji numer telefonu lub inny kontakt 

umożliwiający szybką komunikację. 

5. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka , jeśli  u ich dziecka 

wystąpią niepokojące objawy choroby (podwyższona  temperatura powyżej , kaszel, 

duszności, katar, biegunka, wymioty  lub wysypka). 

6. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. Osoby te nie mogą podlegać kwarantannie lub izolacji. 

7. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.  

W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady: 
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a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,  

d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk). 

8. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę 

przewlekłą, zwiększającą ryzyko  ciężkiego  przebiegu COVID-19 na etapie zgłaszania 

udziału w zajęciach w „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika…”.  

9. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika akcji) w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

III Zapewnienie bezpieczeństwa 

1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu akcji, w tym kierownik  

i wychowawcy , personel szkoły muszą być zdrowi ,bez  objawów infekcji lub innej 

choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz  nie mogą podlegać obowiązkowej 

kwarantannie lub izolacji. 

2. Organizator jest zobowiązany przygotować i zapoznać kadrę z procedurą postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie 

z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.  W przypadku wątpliwości należy 

zadzwonić na infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa (+48 22 

25 00 115) w celu konsultacji lub uzyskania porady (pkt VII i VIII niniejszego regulaminu). 

3. Podczas przebywania w obiekcie oraz korzystania z pionu sanitarnego obowiązuje min1,5m 

dystansu między uczestnikami wypoczynku. 

4. Na cele akcji  przeznaczone zostały pomieszczenia: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i 

sala gimnastyczna, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. 

5. Minimalna przestrzeń w sali – nie  mniej niż 3,5 m2 na 1 osobę (uczestników i 

wychowawców). 

6. Jedna grupa uczestników  przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

7. Skład grupy nie ulega zmianie. 

8. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy. 

9. W godzinach trwania akcji w szkole nie  odbywają się inne zajęcia. 

10. Grupa liczy do 15 uczestników (w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy 

mieszanej). Przy określaniu liczby dzieci w grupie uwzględniono także rodzaj 

niepełnosprawności ewentualnego uczestnika.  

11. Spotykanie się grup uczestników w przestrzeniach wspólnych, będzie ograniczone do 

minimum ( indywidualny dla każdej grupy plan zajęć oraz korzystania z pomieszczeń 

wspólnych). 

12. W szkole znajduje się miejsce, które umożliwia zapewnienie izolacji osobom  

z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji ,w tym w szczególności choroby 

zakaźnej . 
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13. Organizator  przygotowuje i upowszechnia regulamin akcji, uwzględniając specyfikę 

szkoły oraz rodzaj zaplanowanych zajęć zatwierdzonego programu, zalecenia wskazane w 

przedmiotowych wytycznych oraz obowiązujące przepisy prawa.  

14. Personelowi oraz uczestnikom  – jeżeli rodzicie tego nie zapewnili –organizator zapewnia  

środki ochrony indywidualnej w tym maseczki jednorazowe ,środki do dezynfekcji rąk . Na 

wyposażeniu organizatora są też dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów 

z długim rękawem. 

15. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekującego oraz ciepłej wody do 

użytkowania na terenie szkoły. W pomieszczeniach sanitarnych są wywieszone instrukcje 

dotyczące skutecznego mycia i dezynfekcji  rąk  

16. Organizator  zapewnia uczestnikom  dostęp do opieki medycznej możliwości interwencji 

lekarza  . 

17. Organizator zapewnia kadrze  przeszkolenie  z zakresu zachowania bezpieczeństwa w 

okresie COVID, obowiązujących procedur, przepisów, wytycznych.  

18. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

19. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub innych środków dezynfekujących. 

20. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty,  

których nie można skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować. 

21. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować  

lub korzystać z przyborów jednorazowych. 

22. Sale do prowadzenia zajęć muszą być często wietrzone oraz regularnie sprzątane  

i dezynfekowane. 

IV Wyżywienie 

1. Spożywanie posiłków  odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.  

2. Odległość między stolikami  wynosi co najmniej 1,5 m. 

3. W czasie posiłku w stołówce poszczególne grupy nie kontaktują się ze sobą  ani nie siedzą 

przy tych samych stolikach.  

4. Wydawanie posiłków odbywa się zmianowo. Po każdej grupie blaty stołów i poręcze 

krzeseł są dezynfekowane. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce  myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C i je wyparza.  

6. Stosuje się bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.  

7. W kuchni, w miarę możliwości,  zwiększona została odległość pomiędzy stanowiskami 

pracy  

8. Szczególną uwagę zwraca się  na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych  

oraz sztućców. 
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9. Do pracy w kuchni i stołówce  dopuszczone są tylko osoby zdrowe, które nie mają objawów  

infekcji lub innej choroby zakaźnej oraz nie są poddane obowiązkowej kwarantannie lub 

izolacji.  

10. Personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą  powinien zasłaniać usta i nos 

(maseczka lub przyłbica). 

11. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

V Higiena 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, kadra pedagogiczna 

egzekwuje w/w czynności od  wszystkich  uczestników, szczególnie po przyjściu do szkoły, 

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

2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek, blatów, włączników. 

3. Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych umieszczone są  

w widocznym miejscu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk , które są regularnie 

uzupełniane. 

4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych,  

w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

5. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka  

do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, aby uczestnicy nie byli narażeni  

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

VI Procedura zapobiegawcza: objawy infekcji dróg oddechowych 

uczestnika akcji, kierownika, wychowawcy lub innej osoby  

1. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące objawy 

sugerujące zakażenie koronawirusem , kierownik  lub wskazana przez niego osoba 

niezwłocznie odizoluje tę osobę w miejscu odosobnienia oraz w przypadku: 

− uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania dziecka  (rekomendowany własny środek transportu); 

− osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, 

poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z 

której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).  

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

2. Kierownik  powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

3. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych  

z zaistniałym przypadkiem.  
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4. Kadra  jest zobowiązana powiadomić kierownika oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika. 

 VII Procedura postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby  

z zewnątrz zakażenia koronawirusem 

1. Ustalenie listy kontaktów z osobą z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych 

dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała osoba z zewnątrz podejrzana 

o zakażenie, oraz rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty  

(ze wskazaniem braku pewności czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już 

zakażona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


