
 

PROCEDURY ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA 

AUTORSKIEJ SZKOŁY MUZYKI ALLEGRETTO PO ZAKOŃCZENIU 

ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ ZWIĄZANEJ Z 

KORONAWIRUSEM (COVID-19)   

Podstawa prawna: 

● Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm. 

 

§1 
Postanowienia ogólne dotyczące organizacji Szkoły 

1. Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły po zakończeniu 
zawieszenia działalności stacjonarnej związanej z koronawirusem (COVID-19), zwana 
dalej „Procedurą” obowiązuje wszystkich pracowników Autorskiej Szkoły Muzyki 
ALLEGRETTO – Urszula Polak (zwane dalej jako „Szkoła”) oraz rodziców dzieci 
uczęszczających do Szkoły.  

2. Ilekroć mowa jest w Procedurach o Rodzicach należy przez to także rozumieć opiekunów 
prawnych lub osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzania dziecka do Szkoły. 

3. Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed rozpoczęciem przyprowadzania dziecka do 
Szkoły do podpisania oświadczeń i zgód stanowiących załącznik nr 1 do niniejszych 
Procedur. Odmowa podpisu którejkolwiek ze zgód lub oświadczeń jest równoznaczna z 
brakiem możliwości uczęszczania dziecka na zajęcia stacjonarne w Szkole. 

4. Po wznowieniu funkcjonowania placówka działa w oparciu o rozporządzenia i wytyczne 
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

§2 
1. Do Szkoły mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe.  
2. Dziecka chorego, podejrzanego o chorobę lub dziecka, u którego w domu przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, w razie wizyt dziecka lub 
członków rodziny w szpitalach i przychodniach oraz w przypadku kontaktów rodziny 
dziecka z osobą przybywającą z zagranicy nie wolno przyprowadzać do Szkoły. Dla 
uściślenia dzieci w stanach infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z 
podwyższoną temperaturą, skarżące się na ból głowy, mięśni, u których występuje 
biegunka lub wymioty, a także, u których zaobserwowano wyraźne zmiany w 
zachowaniu nie mogą uczęszczać do Szkoły do czasu całkowitego wyleczenia.  

3. Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, 
antybiotykoterapii, czy operacjach nie były posyłane do Szkoły. 

4. Dzieciom przebywającym w Szkole należy przypominać o częstym i dokładnym myciu 
rąk, przed zajęciami oraz po skorzystaniu z toalety. 

5. Podczas pobytu w Szkole będzie mierzona temperatura ciała u dzieci podczas wejścia 
do placówki oraz w przypadkach wykazujących symptomy zakażenia koronawirusem 
(COVID-19) za pomocą termometrów bezdotykowych. Rodzice są zobowiązani do 
podpisania pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała u dziecka (zał.1). W przypadku 
odmowy podpisania zgody, dziecko nie może być przyprowadzane do Szkoły. 



6. Rodzic zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w 
indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki a także w częściach 
wspólnych obiektu - dzieci zdejmują ją dopiero przy wejściu do sali. Rekomendujemy 
przynoszenie dwóch maseczek. Tą, którą dziecko zdejmie wkładamy do małego 
foliowego worka, po wyjściu z zajęć dziecko zakłada świeżą maseczkę. Jeżeli Rodzic 
sobie życzy - dziecko może (nie musi) podczas zajęć mieć na sobie przyłbicę. 

7. W sytuacji przyprowadzenia do Szkoły dziecka chorego odmawia się jego przyjęcia do 
Szkoły. 

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych zarówno dzieci 
uczęszczające do Szkoły, jak i pracownicy powinni zostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, 
że mogą być zakażeni koronawirusem. 

9. Przy wejściu do placówki, w widocznym miejscu umieścić należy numerów telefonów 
do: 

• najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej – 71 328 30 41 do 49 
• Izba Przyjęć – Zakaźna, tel: (71) 39 57 520, Budynek A2, parte 
• numer alarmowy – 112 

 
§3 

Szczegółowe zasady organizacji zajęć dla dzieci w Szkole: 
I. Rodzice przyprowadzający dziecko do Szkoły zobowiązani są do: 

a) Przyprowadzenia do Szkoły dziecka wyłącznie zdrowego, bez żadnych objawów 
chorobowych lub infekcji, które nie miało kontaktu z osobą chorą, z objawami lub 
zakażoną koronawirusem lub przybywającą z zagranicy, 

b) Niezwłocznego reagowania na każde wezwanie ze Szkoły co do pogarszającego się 
stanu zdrowia dziecka; 

c) Bieżącego informowania nauczycieli o stanie zdrowia dziecka; 
d) Nie przynoszenia do Szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek i 

zadbania o to, aby dziecko takich nie przynosiło; 
e) Przyprowadzania i odbierania dzieci w maseczkach ochronnych,  po wejściu 

Szkoły należy zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji; 
f) Przyprowadzając lub odbierając dzieci do/z Szkoły należy zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący min. 2 m;  

g) Dzieci powyżej 4 rż. mogą być przyprowadzane wyłącznie do przestrzeni wspólnej 
podmiotu (Strefa wejścia); 

h) Zabrania się wchodzenia przez Rodziców na teren Szkoły bez ważnego 
uzasadnionego powodu. Pracownik uprawniony jest do wyproszenia Rodzica z 
terenu Szkoły poza strefą wejścia (nie dotyczy dzieci do lat 4); 

II. Zajęcia dla dzieci w Szkole powinny być zorganizowana według 
następujących zasad:  

a) Do grupy przyporządkowani są ci sami instruktorzy, chyba, że z przyczyn 
niezależnych nie ma takiej możliwości. 

b) Liczba dzieci w grupach zostaje zmniejszona (nie dotyczy 3osobowych grup Szkoły 
Muzycznej). 



c) Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są 
pomoce i książki należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować za pomocą lampy 
UVC oraz ozonatorem. 

d) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

e) Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m, a najlepiej 2m. 

f) Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

g) Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 
h) Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu. 
i) Dokonaną dezynfekcję należy odnotować każdorazowo w karcie kontroli, 

stanowiącej załącznik nr 2. 
 

 
§4 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować płynem na bazie 
alkoholu oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do 
podmiotu, oraz po skorzystaniu z toalety. 

2. Rekomenduje się monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 
włączników*- przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną 
ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem.  

3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

4. Personel pracujący z dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w 
indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na 
usta i nos lub przyłbice. 

5. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z 
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 
rąk – instrukcje. 

6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  
7. Z użytku zostaje wyłączona “kawiarenka” inaczej poczekalnia. 
8. W ogrodzie przebywać może jednocześnie tylko tyle osób, by możliwe było 

zachowanie dystansu społecznego ok. 1,5 m. W ogrodzie przebywamy w 
maseczkach/przyłbicach. Prosimy o tymczasowe niekorzystanie z trampoliny. 



Można przynosić własny kocyk i rozłożyć go na trawie oczekując na dziecko 
(proszę jednak pamiętać o dystansie społecznym). Absolutnie niedopuszczalne jest 
tworzenie się dużych skupisk dzieci w ogrodzie, bez zachowania dystansu i ochrony 
osobistej. 

9. Dezynfekcja pomieszczeń, w tym wykładzin instrumentów, książek i pomocy 
odbywać się będzie lampami UVC (stosowanymi także w szpitalach) oraz 
ozonatorem - o mocy dostosowanej do wielkości pomieszczenia: 
a) Naświetlanie pomieszczenia 7-10 min po każdych zajęciach, raz dziennie 

naświetlanie każdej sali przez 2h. W trakcie naświetlania w pomieszczeniu nie 
powinno być osób. Osoba włączająca/wyłączająca lampę zakłada okulary 
ochronne. Światło lampy kierujemy tak, by objęło jak największą część 
pomieszczenia. Wychodzimy, zamykamy drzwi i umieszczamy na drzwiach 
tablicę informacyjną. Po wyłączeniu lamp wietrzymy pomieszczenie i dopiero 
zapraszamy dzieci z kolejnej grupy. Uwaga: lampa emituje szkodliwe promienie 
UV. Przed użyciem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi lampy. 

b) Ozonowanie pomieszczenia i pomocy. Dezynfekcja, sterylizacja ozonem zabija 
zarazki, wirusy, pleśnie, grzyby, alergeny, nieprzyjemne zapachy. 
Dezynfekujemy powietrze oraz wszystkie pomoce (piłki, chusty, chusta 
animacyjna, instrumenty itp.). Podczas ozonowania pomieszczenia otwieramy 
szafy, skrzynie itp. Zamykamy drzwi i okna, na drzwiach umieszczamy tablicę 
informacyjną.Ozonator ustawiamy zgodnie z ustalonym za pomocą dużego 
pokrętła czasem (0-60 min). Czas ozonowania zależy od objętości 
pomieszczenia do sterylizacji (dezynfekcji): 50 m³ - 7 min; 100 m³ - 15 min; 150 
m³ - 22 min; 200 m³ - 30 min; 300 m³ - 45 min. Standardowy czas ozonowania 
wynosi 7 minut. Po zakończeniu pracy generatora należy przewietrzyć 
pomieszczenie przez 30-60 min i dopiero można zaprosić do sali kolejną 
grupę.Na koniec każdego dnia uruchamiamy ozonator w części wspólnej 
(korytarz) i ustawiamy pokrętło na 20 min. Po powrocie do szkoły kolejnego 
dnia rano dokładnie wietrzymy pomieszczenie. Uwaga: Surowo zabrania się 
osobom pracującym przebywania w pomieszczeniu z wysokim stężeniem 
ozonu. Zabrania się dotykania ozonatora w jakikolwiek sposób, gdy działa. 

 

 
§5 

Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia lub  
ryzyka zakażenia koronawirusem w Szkole 

 
I. Procedura postępowania dotycząca dzieci i rodziców: 

a) Jeżeli w Szkole nauczyciel zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na stan 
chorobowy – zakażenie koronawirusem (CODIV-19) (tj. m.in. podwyższona 
temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból głowy, ból mięśni, wyraźne zmiany w 
zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) natychmiast powiadamia o 
dolegliwościach dziecka rodziców (prawnych opiekunów), dyrektora Szkoły oraz stację 



sanitarno – epidemiologiczną lub oddział zakaźny i stosuje się do wydawanych 
instrukcji i zaleceń.  

b) Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka zobowiązany jest 
natychmiast odizolować dziecko od pozostałych osób znajdujących się na terenie 
Szkoły, do specjalnie przygotowanego pomieszczenia (izolatorium) do momentu 
przybycia rodzica (opiekuna prawnego) lub w przypadku braku możliwości 
skontaktowania się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi - pogotowia 
ratunkowego. 

c) Nauczyciel, który zaobserwował objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem 
(COVID-19) opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów 
prawnych), osób upoważnionych lub pogotowia ratunkowego. Nauczyciel zobligowany 
jest do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinien być zaopatrzony 
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę 
zakrywającą usta i nos lub przyłbicę. 

d) Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać 
przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki. 

e) Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie tj.: 

● klamki, blaty, 
● zabawki 
● przybory szkolne 
● inne, których mogło dotykać 

f) Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka, mogące wskazywać na 
zakażenie korona wirusem (COVID-19) zobowiązany jest do  sporządzenia 
odpowiedniej notatki dotyczącej zaistniałej sytuacji. 

g) W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, zasłabnięcia i omdlenia) 
nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy 
przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności. 

h) Po każdej nieobecności dziecka z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) 
rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do 
uczęszczania dziecka do Szkoły. 
 

II. Procedura postępowania dotycząca pracownika: 
 

a) Pracownicy zobowiązani są do stawiania się w pracy wyłącznie w dobrym stanie 
zdrowotnym. 

b) Pracownicy w stanach infekcji tj: kaszlący, kichający, z podwyższona temperaturą, 
osłabieniem organizmu oraz bólami głowy i mięśni nie powinni stawiać się w pracy. 

c) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny 
pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy. 
Należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomić 
właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydanych 
instrukcji i poleceń. 

d) Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie 
koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających 
na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium). 



e) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.). 

f) Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy 
zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 
zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na 
terenie placówki. 

g) Nauczycielom przeprowadza się szkolenie z procedur związanych z funkcjonowaniem 
placówki oraz postępowaniem w przypadku pojawienia się podejrzenia wystąpienia w 
Szkole koronawirusa.  

III.  W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy niezwłocznie 
sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Szkoły z osobą 
podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu. 
 
Procedura wchodzi w życie dnia 21.05.2020 r.  
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 1 

Do Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły po zakończeniu zawieszenia działalności 
związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem (CODIV-

19) w  
Autorskiej Szkole Muzyki ALLEGRETTO 

 
 
 

……………………, dnia………2020 r. 

(miasto i data) 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
 
Imię i Nazwisko dziecka……………………………………………… 
 
Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że: 
 

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem 

bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów 

zdrowotnych, a także w celach kontrolnych związanych z bezpieczeństwem. 

 

..........................……………………………… 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 



2. Wedle mojej wiedzy moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną 

wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie, w izolacji domowej, nie miał kontaktu z osobą 

przybywającą z zagranicy, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, 

katar, alergia, podwyższona temperatura) 

 

….......................……………………………… 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

3. Zostałem zapoznany z Procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania 

Szkoły po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem 

(COVID-19) w Autorskiej Szkole Muzyki ALLEGRETTO zrozumiałem ich 

treść, zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz natychmiastowego odebrania 

dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w 

czasie pobytu w placówce, a także niezwłocznego poinformowania placówki o 

wystąpieniu zakażenia koronawirusem lub wystąpienia wywołanej nim choroby 

u członków rodziny lub osób z bliskiego otoczenia . 

 

….......................……………………………… 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 
4. Oświadczam, że jestem w pełni  świadoma/y, że pomimo zachowania przez Szkołę 

wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne  ryzyko zakażenia 

mojego dziecka, jak i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem 

(COVID-19) w związku z posłaniem mojego dziecka do Autorskiej Szkoły Muzyki 

ALLEGRETTO oraz, że posyłam  moje dziecko do Szkoły na wyraźne życzenie i 

własną odpowiedzialność.    

….......................……………………………… 
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 
…………………………………. 
/podpis osoby przyjmującej oświadczenia/ 



 
Załącznik nr 2 

Do Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły po zakończeniu zawieszenia działalności 
związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem (CODIV-

19) w Autorskiej Szkole Muzyki ALLEGRETTO 
KARTA KONTROLI DEZYNFEKCJI sala nr ……. 

Godzina i data Co zostało wykonane Podpis 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


