
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE 

PPP nr 1 w Gdyni  

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. PPP nr 1 w Gdyni funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium 

Oświaty w Gdańsku i Miasta Gdyni. 

2. Sprawy bieżące, w tym administracyjne kierowane do dyrektora, rady pedagogicznej, 

należy przekazywać do sekretariatu poradni lub bezpośrednio do odpowiedniego 

pracownika w formie elektronicznej (adresy na stronie www.ppp1.edu.gdynia.pl) lub 

kontaktować się telefonicznie: 58 622 09 42 lub 793 827 509, w godzinach od: 7:30 do 

15:30.  

3. Osoby z zewnątrz na terenie poradni:  

 ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy; 

 w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane 

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk; 

 do budynku poradni mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

4. Do poradni nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji. 

5. Po wejściu do poradni należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Dzieci 

młodsze do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

6. Termometr do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie poradni.  

7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika - oznaczonego kosza 

wyposażonego w worek- kosz znajduje się na lewo od wejścia do poradni. 

8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

http://www.ppp3.edu.gdynia.pl/


9. Sale, w których odbywają się zajęcia są systematycznie porządkowane i dezynfekowane 

co najmniej raz dziennie. Dezynfekcja powierzchni (podłogi, klamki, blaty) odbywa się 

cyklicznie, na bieżąco. Dezynfekcja pomocy diagnostycznych odbywa się bezpośrednio 

po przeprowadzonej diagnozie.  

 

 

§ 2 

Organizacja zajęć w poradni – informacje dla rodziców i dzieci 

 

1. Dokumenty do orzekania/opiniowania przesyłane są drogą pocztową (poczta 

elektroniczna lub tradycyjna) lub dostarczane osobiście (kwarantanna dokumentów).  

2. O terminie badania/spotkania rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczeń 

powiadamiany są telefonicznie.  

3. Podczas umawiania wizyty informuje się klienta o konieczności zapoznania się 

z procedurami bezpieczeństwa, dostępnymi na stronie poradni: www.ppp1.edu.gdynia.pl 

4. Na badanie/spotkanie przychodzi tylko jeden rodzic/opiekun z jednym dzieckiem. 

5. Rodzic/opiekun przychodzi z dzieckiem na konkretną godzinę, aby uniknąć zbyt długiego 

przebywania na terenie poradni. 

6. Po przyjściu do poradni klient ma mierzoną temperaturę, myje i dezynfekuje ręce. 

7. Rodzic dziecka do lat 7 lub niepełnosprawnego czeka na nie w wyznaczonym miejscu 

w Poradni, a pozostali odbierają dzieci o umówionej godzinie.   

8. Rodzic i dziecko używają własnych maseczek i rękawiczek ochronnych. 

9. W czasie badania/spotkania dziecko i rodzic używają swoich materiałów piśmienniczych 

(długopis, ołówek, kredki, linijka, gumka). 

10. Podczas badania/spotkania specjalista używa maseczki/przyłbicy i rękawiczek 

jednorazowych lub myje i dezynfekuje dłonie. 

11. Specjalista podczas badania nie używa przedmiotów, których nie można zdezynfekować.  

12. Pracownicy Poradni stosują przyjęte procedury. 

 

§ 3 

Organizacja zajęć w poradni – informacje dla nauczycieli i pracowników 

administracyjno-obsługowych 

http://www.ppp3.edu.gdynia.pl/


1. Pracownicy poradni powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną 

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki 

myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice). 

3. Maseczki/przyłbice winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem 

dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz oraz w kontaktach między 

pracownikami poradni.  

4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z innymi 

osobami, maseczkę można zdjąć, nie ma wówczas obowiązku zakrywania ust i nosa.  

5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak przyłbice, maseczki wielorazowe 

należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku 

należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora lub 

wicedyrektora poradni o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci 

oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19. 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

8. Pracownicy administracji i obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. 

9. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń 

wypełnia kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo-dezynfekcyjnych. 

10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 

aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji. 

11. Zaleca się: 

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – 

mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – minimum 2 razy 

dziennie oraz w razie potrzeby, 

 dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł minimum 

raz dziennie oraz w razie potrzeby,  



 dezynfekcja toalet – minimum 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej 

przerwie oraz w razie potrzeby, 

12. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie,   

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie 

i dezynfekowanie,  

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 

i dezynfekcja. 

 

§ 4 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie 

mogą przychodzić do poradni.   

2. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia 

dyrektora poradni. 

3. W poradni jest przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium, służące do odizolowania 

dziecka, u którego zaobserwowano podczas pobytu w poradni oznaki chorobowe (sala nr 

16).  

4. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, 

którzy muszą niezwłocznie odebrać dziecko ze poradni.  

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Gdyni (nr tel. 58 620-18-38) oraz organ 

prowadzący poradnię.  

6. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym . 

7. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

8. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w poradni i zastosować 

się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

  

§ 5 



Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 

1. Pracownicy zostają poinstruowani przez dyrektora, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem.  

2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienia objawów choroby COVID-19 

powinien pozostać w swoim gabinecie, informując jednocześnie o tym fakcie dyrektora 

lub wicedyrektora poradni.  

3. W przypadku podejrzenia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronowirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa go od 

pracy.  

4. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci, powiadomić stację sanitarno- 

epidemiologiczną w Gdyni i stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.  

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek oraz dyrektor informuje organ prowadzący poradnię o zaleceniach SANEPID- 

u.  

6. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, powinien on zadbać o zapewnienie 

niezbędnej opieki dzieciom informując o tym fakcie telefonicznie sekretariat poradni. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

przy zachowaniu przez personel sprzątający wszelkich środków ochrony osobistej 

podczas dodatkowych czynności dezynfekujących w budynku.  

8. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku 

poradni, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie w celu udostępnienia 

odpowiednim służbom.  

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie poradni, przesłana jako wiadomość do 

nauczycieli oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie poradni. 



4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą przez dyrektora 

poradni.  

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

 

Dyrektor PPP nr 1 w Gdyni 

mgr Lucyna Lewandowska 


