
Covid-19 Kontrola i zapobieganie 
Kontrola temperatury w Szkole Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka w 

Komornikach 
 
 
 
Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie wytycznych w odniesieniu do środków kontroli 
temperatury, które mają być stosowane w szkole. Wyniki pomiarów nie będą rejestrowane, a jedynie 
sam fakt dokonania pomiaru, chyba że temperatura przekroczy u dziecka lub pracownika 37 ℃. 
Temperatura ciał rodzica/opiekuna i innych osób wpuszczanych na teren szkoły będzie mierzona ale 
nie będzie rejestrowana. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących obowiązujących przepisów 
dotyczących pracy lub prywatności danych należy skontaktować się z  dyrektorem szkoły bądź z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 
  
A) Proces 
 
Uczniowie 

1. Zalecamy, aby każdy z opiekunów prawnych/rodziców zmierzył temperaturę dziecku w 
domu tuż przed wyjazdem/wyjściem do szkoły. Jeśli okaże się, że temperatura ciała 
przekracza 37 ℃ należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły, 
poinformować o absencji i zadzwonić do lekarza w celu oceny stanu zdrowia. W przypadku 
potwierdzenia zakażenia COVID 19 niezwłocznie ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły. 

2. Pracownik szkoły będzie mierzyć temperaturę ciała każdego dziecka przy wejściu do szkoły. 
Jeśli okaże się, że temperatura ciała przekracza 37. ℃,  wejście na teren będzie zabronione.  

3. Do szkoły nie będą też przyjmowane dzieci z innymi objawami chorobowymi: typu katar, 
kaszel, zaczerwienione spojówki. 

4. W trakcie pobytu dziecka w szkole przeprowadzona zostanie ponowna kontrola 
temperatury ciała i zostanie zarejestrowany wynik pomiaru w przypadku złego 
samopoczucie dziecka lub podejrzenia choroby. W takim przypadku zostanie 
zarejestrowany czas pomiaru, data oraz to, czy temperatura przekracza 37 ℃. 

 
Pracownicy 

1. Zalecamy, aby każdy pracownik zmierzył swoją temperaturę w domu tuż przed wyjazdem do 

pracy. Jeśli okaże się, że temperatura ciała przekracza 37 ℃,     należy skontaktować się 

telefonicznie z sekretariatem szkoły, powiadomić o nieobecności i zadzwonić do lekarza w celu 

oceny stanu zdrowia. 

2. Pracownik szkoły będzie mierzyć temperaturę ciała każdego pracownika przy wejściu na teren. 

Jeśli okaże się, że temperatura ciała przekracza 37 ℃,  wejście na teren placówki będzie 

zabronione. Poprosimy pracownika o natychmiastowy   powrót do domu i skontaktowanie się 

z lekarzem. 

3. Pod zakończeniu pracy pracownik szkoły przeprowadzi ponowną codzienną kontrolę 

temperatury ciała i zarejestruje wynik pomiaru. Rejestrujemy jedynie czy pomiar był dokonany 

i czy temperatura przekracza 37 ℃. 

 
 
Rodzice/opiekunowie 

1. Rodzice/opiekunowie/osoby wpuszczane na teren szkoły będą mogli/mogły przebywać na 
terenie szkoły  tylko w przypadku przyprowadzania/odbierania dzieci, załatwiania spraw 
służbowych. 



2. Wszyscy  będą zobowiązani do zachowania tych samych procedur, jak w punktach 1-2 
powyżej. 

 
Jeśli jakakolwiek osoba odmawia zastosowania się do niezbędnej kontroli, nie zostanie jej udzielona 
zgoda na wejście na teren szkoły. 
 
 
B) Urządzenia do kontroli temperatury 
 
Do mierzenia temperatury ciała będą wykorzystywane termometry na podczerwień. Termometry są 
nieinwazyjne i nie nawiązują fizycznego kontaktu z ciałem. 
 
C) Zalecane Lokalizacje 
 
Preferowany - nadgarstek  

 
 
Alternatywa - czoło 
 
 
 


