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Procedura postępowania w przypadku wystąpienia 

zakażenia lub ryzyka zakażenia koronawirusem w 

szkole 

 

 
1. Procedura postępowania dotycząca uczniów: 

1) Jeżeli nauczyciel zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na stan 

chorobowy – zakażenie koronawirusem CODIV-19 (tj. m.in. 

podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból głowy, ból mięśni, 

wyraźne zmiany w zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) 

natychmiast powiadamia o dolegliwościach ucznia 

rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły.  

2) Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz stację sanitarno – epidemiologiczną lub oddział 

zakaźny i stosuje się do wydawanych instrukcji zaleceń. 

3) Nauczyciel / wychowawca podejmuje wszelkie dostępne czynności w 

celu nawiązania kontaktu z rodzicami, bądź osobami upoważnionymi 

przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru ucznia. 

4) Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u ucznia zobowiązany 

jest natychmiast odizolować dziecko od  pozostałych osób znajdujących 

się na terenie szkoły, umieszczając je w specjalnie przygotowanej sali ( 

sala nr 03 przy portierni szkoły) do momentu przybycia rodzica (opiekuna 

prawnego) lub w przypadku braku możliwości skontaktowania się z 

rodzicami oraz osobami upoważnionymi - pogotowia ratunkowego. 

5) Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej 

sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta 

i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – sprzętów, 

stolików, krzeseł). 

6) Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który 

zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – nauczyciel zobligowany jest 

do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinien być 

zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos/przyłbicę. 

7) Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u ucznia należy 

niezwłocznie wstrzymać możliwość wchodzenia innych osób na teren 

szkoły. 

8) Rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze szkoły przy głównych 

drzwiach wejściowych do budynku szkoły. 
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9) Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z podejrzanymi 

objawami należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie tj.: 

• klamki, blaty, 

• sprzęty 

• inne, których mógł dotykać 

10) W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, 

zasłabnięcia i omdlenia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań 

związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie 

posiadanych umiejętności. 

 
 

2. Procedura postępowania dotycząca pracownika: 
1) Pracownicy zobowiązani są do stawiania się w pracy wyłącznie w dobrym 

stanie zdrowotnym. 

2) Pracownicy w stanach infekcji tj: kaszlący, kichający, z podwyższona 

temperaturą,osłabieniem organizmu oraz bólami głowy i mięśni nie 

powinni stawiać się w pracy. 

3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem(COVID-

19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien 

niezwłocznie odsunąć go od pracy.  

4) Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na 

zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych 

osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego 

pomieszczenia. 

5) Należy niezwłocznie wstrzymać możliwość wejścia innych osób na teren 

szkoły  oraz powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i 

ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń. 

6) W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy 

niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły 

przebywać na terenie szkoły z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę 

listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu. 

8) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, blaty, uchwyty itp.). 

9) Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) 

pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do 

pełnienia obowiązków służbowych na terenie placówki. 
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10) Pracowników należy zapoznać z procedurami związanymi z 

funkcjonowaniem placówki oraz  postępowaniem w przypadku pojawienia 

się podejrzenia wystąpienia w szkole koronawirusa. 

11) Zaleca się na bieżąco śledzić  komunikaty na stronie internetowej 

www.zsnr1-pruszkow.com, Głównego Inspektora Sanitarnego 

(www.gis.gov.pl) , Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus) 

oraz obowiązujące przepisy prawa 

 
 


