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Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia lub zachorowań 

na koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 
Inspektora sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-

2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia 

podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły. 

3. Numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, służ medycznych, organu prowadzącego 

i kuratorium oświaty umieszczone będą w łatwo dostępnych miejscach. 

 

§2 

Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

 

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się 

wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako izolatka – sala nr 18 w dużym budynku 

szkoły). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp 

do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano 

wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez 

personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

 

§3 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID-19 u pracownika 

 

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinny przychodzić do 

pracy, powinni zastać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Pracownicy, którzy mogli narazić się na zakażenie COVID-19 poza szkołą muszą zgłosić fakt do 

dyrektora placówki lub bezpośredniego przełożonego. 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenia koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 

wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić dyrektora szkoły, właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną i stosować sią ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń. 

http://www.gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus


5. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie 

udać sią do izolatki. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, 

powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła itp.) 

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika szkoły, należy ustalić listę osób 

przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

9. Zawsze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 

§4 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID-I u dziecka 

1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, zostaje ono 
odebrane z klasy przez szkolną pielęgniarkę lub innego pracownika szkoły, przy zastosowaniu 

środków ochrony osobistej i odizolowane od reszty uczniów i pracowników szkoły.  

2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz 

rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 

3. W nagłych przypadkach bardzo złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad 

dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie 

o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID- 19. 

4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka 

należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub 
osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki. 

 

§ 5 

Pozostałe regulacje 

1. Przepisy niniejszej Procedury postępowania na wypadek podejrzenie wystąpienia lub zachorowań 

na koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia. 

2. Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do niezwłocznego zapoznania się z postanowieniami 
niniejszej Procedury. 

3. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu 

wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor 

niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

 


