
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na COVID – 19  

lub w sytuacji jego wystąpienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrem 

 

Podstawa prawna 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

 

I. Cel procedury; 

zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówce oraz określenie obowiązków i zadań 

personelu w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia 

II. Zakres procedury; 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa na terenie szkoły. 

III. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice (opiekunowie prawni):  

− podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka;  

− mają prawo do uzyskania informacji od dyrektora szkoły na temat wystąpienia 

przypadku koronawirusa w placówce;  

− informują o chorobie własnego dziecka, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby; 

dostarczają zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest 

chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów szkoły. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 

− informują o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu dyrektora szkoły;  

− odizolowują dziecko od reszty grupy w przypadku podejrzenia zachorowania.   

3. Dyrektor:   

− powiadamia rodziców dziecka, które wykazuje symptomy zakażenia koronawirusem 

lub jest podejrzenie zachorowania,  

− powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu;  

− wymaga od rodziców dzieci powracających do szkoły po chorobie, aby przynosili 

zaświadczenia lekarskie informujące o zakończonym leczeniu i zdolności dzieci do 

uczestnictwa w zajęciach;  

− nakazuje dodatkową dezynfekcję sal szkolnych;  

− instruuje nauczycieli/pracowników obsługi, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i 

poinormować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

4. Dyrektor może być zobowiązany na podstawie art. 32a Ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wobec Państwowego Inspektora Sanitarnego 

lub Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z prowadzonym dochodzeniem 

epidemiologicznym, do udzielenia informacji o:  



− osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o 

chorobę zakaźną,  

− osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje 

takie podejrzenie,  

− osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa powyżej. 

 

IV. Opis procedury 

 

A. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia u dziecka – 

opis działań: 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem nauczyciel niezwłocznie odsuwa go od pozostałej grupy dzieci i kieruje z 

wyznaczoną dorosłą osobą – pracownikiem obsługi do wyznaczonego miejsca izolacji. 

2. Osoba przebywająca z dzieckiem w miejscu odizolowania zakłada mu maseczkę. Dorosły 

towarzyszący dziecku zakłada kombinezon ochronny, przyłbicę, maseczkę ochronną, 

rękawiczki, w miarę możliwości unika kontaktu bezpośredniego z dzieckiem zachowując 

bezpieczną odległość. 

3. Dyrektor powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i prosi o jak najszybszy odbiór 

dziecka. 

4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor zawiadamia stację sanitarno-

epidemiologiczną, organ prowadzący, kuratorium oświaty oraz rodziców pozostałych 

uczniów. 

5. Obszar, w którym przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji. 

6. Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części 

budynku szkoły, w której przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i poleca stosowanie 

się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

B. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia u pracownika 

– opis działań: 

1 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i 

skierować do wyznaczonego miejsca izolacji (sala nr 3). Jeżeli jest taka potrzeba kieruje 

innego pracownika do izolatorium, po uprzednim ubraniu w środki ochrony osobistej. 

2 Dyrektor powiadamia najbliższą rodzinę pracownika oraz właściwą miejscowo powiatową 

stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekcji. 

4 Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i poleca 

stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 


