
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

U PRACOWNIKA SZKOŁY LUB UCZNIA 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy szkoły: 

− nie powinni przychodzić do pracy,  

− powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

− w razie pogarszania się stanu zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112 i  

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku   

  pracy, niepokojących objawów - sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor/ osoba   

  decyzyjna:  

− niezwłocznie odsuwa go od pracy i odsyła do domu lub w  przypadku, gdy jest to niemożliwe, 

czasowo izoluje go od innych osób, umieszczając w wyznaczonym do tego miejscu (do czasu 

przyjazdu odpowiedniego transportu).  

−  powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

− ustala (wspólnie z obsługą) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,  

− zleca rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.), 

− stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczniowie: 

− nie powinni przychodzić do szkoły,  

−  powinni pozostać w domu a ich rodzice/ prawni opiekunowie powinni skontaktować się   

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (skorzystać z teleporady), 

− w razie pogarszania się stanu zdrowia rodzice/ prawni opiekunowie powinni zadzwonić    

pod nr 999 lub 112 i poinformować,  że ich dziecko, być może oni również mogą być  

zakażeni koronawirusem. 



4.   W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg   

    oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel pracownik szkoły: 

−  podejmuje decyzję o izolacji ucznia i przenosi go do wyznaczonego przez dyrekcję          

pomieszczenia: IZOLATORIUM sala 023 A (obowiązuje w nim min. 2 m odległości od 

innych osób),               

− niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami/ prawnymi opiekunami i informuje ich o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)/ 

przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

− równocześnie przekazuje informację dyrektorowi szkoły, który ustala obszar, w 

którym poruszał się i przebywał uczeń, dyrektor zleca rutynowe sprzątanie  oraz 

zdezynfekowanie     powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.), 

− stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy   

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

5. W sytuacji, gdy szkoła znajdzie się w przestrzeni strefy żółtej/ czerwonej, w przypadku  

   wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy  

   obowiązkowo  dokonać pomiaru temperatury ciała.  

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika 

należy: 

• obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała: 

• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 C lub wyżej- należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, 

przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar 

termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2 C-37,9C należy 

powiadomić rodziców. 

 


