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PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIÓW                                           

W TRAKCIE POBYTU W SZKOLE: 

1. Uczniowie wykazujący objawy infekcji górnych dróg oddechowych nie mogą uczestniczyć                       

w lekcjach. 

2. Uczeń, który dostrzega u siebie objawy choroby, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi lub 

pracownikowi szkoły i natychmiast zakłada maseczkę. 

3. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączki (pomiar termometrem bezdotykowym wskazujący 

37,5° C(a w szczególności 38oC lub więcej), kaszlu, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice o konieczności 

odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).                       

4. Pomiaru  temperatury  dokonuje  się   zgodnie z zasadami: 

a) podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa droga kropelkową, nie należy ze 

sobą rozmawiać; 

b) pracownik  dokonujący  pomiaru  wykonuje  go  w  maseczce  lub  przyłbicy                                         

i jednorazowych rękawicach ochronnych. 

5. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę przez niego 

wyznaczoną. 

6. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem 

do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki, zachowuje odpowiednią odległość w 

styczności z tym dzieckiem. 

7. Decyzję dotyczącą sprawowania opieki nad pozostałymi uczniami podejmuje dyrektor lub 

wyznaczona przez niego osoba.  

8. Opiekun grupy, w której znajdowało się dziecko z objawami chorobowymi jeśli to możliwe, 

przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami 

chorobowymi jest myta i dezynfekowana.  

9. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo 

powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

10. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły bądź niezwłocznego oddzwaniania. 

11. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z objawami choroby ze szkoły. 

12. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi i gorączką (37,5°C lub więcej) ma 

obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku teleporady bądź badania ucznia przez lekarza. 

13. W  sytuacji  podejrzenia  zakażenia  ucznia  koronawirusem  dyrektor  zwraca  się  z  prośbą                      

o wytyczne do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz informuje organ 

prowadzący. 

14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, należy 

bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu. 



15. Należy sporządzić listę osób, które przebywały w pomieszczeniach razem z uczniem podejrzanym 

o zakażenie. 

16. Rodzic ucznia, który został objęty kwarantanną bądź uzyskał dodatni wynik testu na obecność 

koronawirusa , ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o tym fakcie. 

 

PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU: 

1. Do pracy mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                          

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Pracownicy, w przypadku których objawy  choroby zakaźnej, w tym  w  szczególności  kaszel                    

w połączeniu z podwyższoną temperaturą, trudności w oddychaniu pojawiły się podczas 

wykonywania pracy, powinni założyć maseczkę, niezwłocznie odizolować się od innych osób 

przebywających w placówce.   

3. Pracownik, u którego występują objawy chorobowe powiadamia dyrektora i  bezzwłocznie  udaje się 

do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium, które mieści się w gabinecie pielęgniarki oraz 

kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną.   

4. Opiekę nad uczniami przejmuje inny nauczyciel przebywający na terenie szkoły wyznaczony przez 

dyrektora lub przez osobę przez niego wskazaną. 

5. Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Limanowej (tel. 800 – 190 – 

590) i ściśle stosuje się do instrukcji i poleceń przez nią wydanych. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami choroby, bezzwłocznie poddaje się 

gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi  procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe. 

7. Należy sporządzić listę osób, które przebywały w tych samych pomieszczeniach, co osoba 

podejrzana o zakażenie. 

8. W sytuacji podejrzenia zakażenia pracownika koronawirusem dyrektor zwraca się z prośbą o 

wytyczne do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz informuje organ prowadzący. 

 

POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 NA TERENIE SZKOŁY 

1. Dyrektor kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem 

prowadzącym i  ustala, jakie działania należy podjąć na terenie szkoły. 

2. Dyrektor w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem 

prowadzącym podejmuje decyzję o zmianie modelu nauki na zdalny bądź mieszany lub innych 

środkach zapobiegawczych. 

3. Dyrektor szkoły powiadamia kuratora oświaty o zaistniałym przypadku zakażenia. 

4. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba sporządza listę osób przebywających  w  tym  

samym  pomieszczeniu   co   osoba  zakażona  oraz  listy  kontaktów   z zakażonym na terenie 

szkoły. 

 



 


