
IX. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia lub 

pracownika szkoły zachorowania na COVID-19. 

1. Do  pracy w szkole  mogą przychodzić  jedynie osoby zdrowe. 

2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium (gabinet 

pielęgniarki) służące do  odizolowania  ucznia  lub  pracownika,  u  którego  

zaobserwowano oznaki  chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

3. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać                                  

w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów  prawnych,   którzy   po  poinformowaniu   

ich   o   zaistniałej   sytuacji zobowiązani są bezzwłoczne przybyć do szkoły i odebrać 

swoje dziecko. 

4. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zachowuje 

pełny reżim sanitarny włącznie z przestrzeganiem minimalnej 2m odległości od 

dziecka. Pozostali uczniowie nie mogą wchodzić do izolatorium. 

5. Nauczyciel, który rozpoznał u dziecka niepokojące objawy, niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

6. Rodzice zobligowani są do zapewnienia opieki medycznej swojemu dziecku, 

samodzielnego powiadomienia o tym fakcie Sanepidu oraz zastosowania się                              

do uzyskanych tam instrukcji. Rodzice mają obowiązek powiadomić dyrektora 

szkoły o potwierdzonym zakażeniu COVID-19. 

7. Pracownika,  będącego  na  stanowisku  pracy,  w  przypadku  stwierdzenia  

niepokojących objawów  sugerujących  zarażenie   koronawirusem,  bezzwłocznie  

odsuwa  się  od  pracy. Pracownik ten kontaktuje się z lekarzem POZ w celu 

uzyskania teleporady medycznej. 

8. Dyrektor lub osoba uprawniona, w razie podejrzenia o zakażenie COVID – 19, 

powiadamia właściwą stację Sanepidu i wdraża postępowanie zgodne z wydanymi 

instrukcjami i poleceniami. 

9. W przypadku stwierdzenia zakażenia, Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna, po przeprowadzeniu dochodzenia sanitarno -epidemiologicznego, 

decyduje o przejściu na kwarantannę jednej klasy, kilku klas bądź całej szkoły. 

10. Klasa/klasy na kwarantannie przechodzą na naukę zdalną. 

11.  Tryb nauki, w sytuacji o której mowa w punkcie 9, ustala dyrektor po uzyskaniu opinii  

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

12. Obszar, w którym przebywał zarażony pracownik lub uczeń,  należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe. 

13. Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur (np.: wezwanie rodziców po 

natychmiastowy odbiór obecnych dzieci, zamkniecie szkoły) następuje na podstawie 

zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

14. W szkole, widocznym miejscu umieszczone są potrzebne numery telefonów w tym 

Sanepidu i służb medycznych. 



15. Sprawy wątpliwe dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba rozwiązuje                            

w oparciu o uzgodnienia z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej. 


