Procedura Bezpieczeństwa podczas dowozów
do szkół i przedszkoli w Gminie Stare Kurowie
ORGANIZATOR DOWOZÓW SZKOLNYCH
– GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY TEL 95 7819584, 601635457
Procedura bezpieczeństwa przed i podczas dowozów szkolnych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania
ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).
Transport dzieci do szkół jest specyficzną formą przewozu osób. Oznacza niepubliczny przewóz
regularny określanej grupy osób uprawnionych do korzystania z przewozu. Należą do niej uczniowie
i opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie dojazdu do szkoły. Z korzystania z
autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane
i zamknięte dla innych pasażerów. Przewoźnik, z którym gmina podpisała umowę zobowiązany jest do
zapewnienia uczniom odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz
takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu są niezbędne (art.14 ustawy z 15 listopada 1984 r
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Cele procedury
Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów dowożonych oraz:
• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, w czasie zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
• zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki podczas dowozów szkolnych
• usystematyzowanie zasad postępowania wobec dzieci korzystających z dowozów szkolnych,
• wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych

Zakres procedury
Procedurze podlegają zasady organizacji dowozów szkolnych dla dzieci i młodzieży dowożonych do szkół
i przedszkoli z terenu gminy Stare Kurowo.

Osoby podlegające procedurze
Procedura dotyczy rodziców, dzieci, kierowców, opiekunów- podczas dowozów szkolnych..
1. Wszystkie osoby zaangażowane w dowozy szkolne są zobowiązane do natychmiastowego informowania
o wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu- organizatora dowozów
szkolnych nr Tel 95 7819584 lub 6 01635457.
2. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy
każdego z opiekunów dowozów szkolnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka przebywającego w pojeździe w szczególności w okresie pandemii wirusa COVID-19.

I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci objętych dowozami
do autobusu/busa.

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do miejsca wsiadania/przystanku oraz w drodze powrotnej do domu,
po wyjściu z pojazdu odpowiadają rodzice.
2. Przed przyprowadzeniem dziecka na przystanek rodzice powinni zmierzyć dziecku temperaturę. W
przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury dziecko nie może być przyprowadzone na
przystanek/miejsce wsiadania.
3. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia i starsze powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust
podczas jazdy w autobusie szkolnym lub busie.
4. Na przystanek należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych i w osłonie nosa i ust .
5. Przed wejściem do pojazdu wszystkie dzieci powinny zdezynfekować ręce płynem do tego
przeznaczonym, znajdującym się w widocznym miejscu przy wejściu do pojazdu. Dostępność płynu
zapewnia kierowca pojazdu , kontroluje i uzupełnia płyn na bieżąco. Opiekun dowozów sprawdza
temperaturę termometrem bezdotykowym dziecku przed wejściem do pojazdu.
6. Kierowca oraz opiekun dowozów podczas jazdy, winni być zabezpieczeni w środki ochrony osobistej tj.
maseczkę lub przyłbicę zakrywającą nos i usta.
7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 7* osobiście powierzają dziecko opiekunce dowozów, co
oznacza, że zobowiązani są przekazać wychowanka przed wejściem do pojazdu, jednak nie wchodząc do
środka.
8. Wydawanie dziecka do lat 7 innym osobom niż rodzice lub starsze rodzeństwo może nastąpić tylko w
przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych/,
13. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci na przystanek lub miejsce wyznaczone powinni
zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.

Autobus szkolny/bus
1. Dzieci pod nadzorem opiekuna mogą korzystać z dowozów szkolnych .
2. W miarę możliwości należy tak zorganizować usadzenie dzieci , aby nie kontaktowały się ze sobą
wzajemnie. Pierwsze 2 miejsca po prawej stronie rezerwuje się na wypadek nagłego podejrzenia
zakażenia dziecka dowożonego aby możliwie ograniczyć jego kontakt z pozostałymi dziećmi i kierowcą.
3. Poręcze, klamki oraz inne powierzchnie w pojeździe możliwe do dezynfekcji muszą być bezwzględnie
codziennie po dowozach rannych i popołudniowych dezynfekowane. Godziny dezynfekcji kierowca
zapisuje w zeszycie , który znajduje się w pojeździe. Pojazd powinien być wywietrzony po każdej
dezynfekcji .

II. Obowiązki i odpowiedzialność osób realizujących
zadania niniejszej procedury
1. Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny podczas dowozów szkolnych
odbywających się gimbusem FSD 19765, oraz odpowiada za sprawdzenie stanu zapewnienia bhp
w pojazdach wynajmowanych z firmy przewozowej, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przejazdu,
opracowuje procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w czasie ich
trwania.
1/ Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice,

2) Zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez
opiekunów i kierowców pracujących przy dowozach szkolnych.,
2. Opiekunki dowozów – są zobowiązane do opieki nad dziećmi przebywającymi w autobusie
szkolnym/busie
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3) Do zachowania szczególnej higieny oraz zasad dezynfekcji, a także do bieżącego informowania
dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowości np. podwyższonej temperatury ciała lub innych objawów
choroby u siebie bądź u innych korzystających z dowozów szkolnych.
3. Kierowca autobusu/busa – jest zobowiązany do rzetelnego realizowania zadań, a w szczególności:
1) Do utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych, poręczy,
klamek,
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2) Do zachowania szczególnej higieny oraz zasad dezynfekcji, a także do bieżącego informowania
dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowości np. podwyższonej temperatury ciała lub innych objawów
choroby u siebie bądź u innych korzystających z dowozów szkolnych.
4. Rodzice w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka powinni znać procedurę zapewnienia
bezpieczeństwa obowiązującą podczas dowozów szkolnych, a w szczególności:
1) Nie powinni posyłać dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
3) Powinni zadbać o to, aby dziecko wyposażyć w maseczkę lub w inną formę zakrywania nosa i ust. .
4) Powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

IV. Postępowanie w sytuacji podejrzenia u dziecka choroby
lub zakażenia
Objawy u dziecka przebywającego w pojeździe, będące podstawą do poinformowania przez
opiekuna rodziców lub dyrektora o konieczności zabrania dziecka do domu :
• utrudniony kontakt z dzieckiem,
• dziecko ma duszności, problem z oddychaniem
• dziecko ma uciążliwy kaszel
Postępowanie
1. Jeżeli stwierdzono, z wyżej wymienionych objawów sugerujących chorobę lub zakażenie, opiekun
odseparowuje dziecko od innych dzieci usadzając je bezpośrednio za kierowcą- w miejscu do tego
wyznaczonym. Zawiadamia rodziców lub dyrektora o podejrzeniu choroby, cały czas pełniąc opiekę nad
pozostałymi dziećmi.
2. Po odbiorze dziecka pojazd musi być bezwzględnie poddany dezynfekcji.
3. Po otrzymaniu od opiekuna informacji o podejrzeniu choroby u dziecka, rodzic zobowiązany jest do
niezwłocznego odebrania go z przedszkola lub szkoły, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
4. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami opiekun informuje niezwłocznie dyrektora.

5. W sytuacji ujawnienia zarażenia u dziecka rodzic powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie
dyrektora szkoły lub przedszkola, który podejmuje dalsze działania, zgodnie z wytycznymi Inspekcji
Sanitarnej.

V. Postępowanie na wypadek zakażenia lub zachorowania przez
kierowców oraz opiekunki dowozów szkolnych
1.Osoby pracujące przy dowozach szkolnych, u których wystąpiły niepokojące objawy nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją
Sanitarno-epidemiologiczną, bądź oddziałem zakaźnym Szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
powinni zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
2.W przypadku wystąpienia u kierowcy bądź opiekunki dowozów niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć się od pracy, do miejsca izolacji,
3.Obszar, w którym poruszał się i przebywała opiekunka lub kierowca, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

*Dziecko do lat siedmiu na drodze a obowiązek regulacji kwestii przyprowadzania i odbierania
dzieci do i z autobusu podczas dowozów szkolnych, z przedszkola lub szkoły dzieci .
Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2020 r.
poz. 110 ze zm.) dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła
wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.
Oznacza to, że dzieci do lat siedmiu co do zasady nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach. Na
drogę (definicję „drogi” wskazano w art. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym) mogą wyjść wyłącznie z
osobami, które ukończyły przynajmniej 10 lat, a więc przykładowo ze starszym rodzeństwem.

1.Umieścić na stronie internetowej szkół oraz przedszkola.
2.Przekazać opiekunom i kierowcom dowozów szkolnych
3.Umieścić w pojazdach dowożących dzieci
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