
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA                     
ZAKAŻENIA COVID-19  U PRACOWNIKA  OBOWIĄZUJĄCA                                                          

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. A. MICKIEWICZA W PRZEMYŚLU 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Podstawa prawna: 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), 

− wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 
Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w Szkole 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania w przypadku                                                                   
podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika Szkoły 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy 
Szkoły 

 

Dyrektor 

1. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcję izolatki.    
        Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób.  

2. Pomieszczenie powinno być, co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte)  
i dezynfekowane. 

3. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu ani przedmiotów, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować. 

4. W sytuacji wystąpienia u pracownika objawów mogących sugerować zarażenie 
wirusem COVID-19  Dyrektor nadzoruje natychmiastową izolację pracownika. Kieruje 

do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w środki ochrony 
osobistej. 

5.    Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki    
   bezpieczeństwa: Stację Epidemiologiczną oraz organ prowadzący i informuje  

   o objawach. 
6.    Po powiadomieniu Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czeka na instrukcje i postępuje   
  zgodnie z nimi. 

7. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez Stację    

        Sanitarno-Epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami Stacji Sanitarno-    

        Epidemiologicznej. 

8. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych dzieci 

        do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik, 

9. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba     

        podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Stacji 

        Sanitarno-Epidemiologicznej. 

10. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej  podejmują decyzję odnośnie dalszych działań  

w przypadku stwierdzenia na terenie Placówki zakażenia. 



11. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 
12. Notatka zawiera następujące informacje: 

a) datę, 
b) godzinę powiadomienia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

c) godzinę powiadomienia rodziców, 
d) opis przebiegu działań. 

13. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji Szkoły. 

14. Dyrektor powiadamia o przypadku Organ Prowadzący. 
15. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu  
w Placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje Organ Prowadzący i kontaktuje się  

ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek i instrukcji  
do dalszego postępowania 

 

Pracownik Szkoły, u którego wystąpiły objawy sugerujące zakażenie COVID-19 

1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

- Zgłasza fakt Dyrektorowi, zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie 

dochodziło do przenoszenia zakażenia i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 
pomieszczenia – izolatki, 

- czeka na instrukcje i wytyczne powiadomionej przez Dyrektora Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Postępuje zgodnie z nimi.                         
 

2.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-
19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 

włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Ta sama 
procedura dezynfekcji dotyczy Sali  i  miejsc przebywania pracownika z niepokojącymi 

objawami sugerującymi podejrzenie  o zakażenie COVID- 19.                                      
 

3. Jeśli osobą z podejrzeniami  o COVID -19 był nauczyciel  sprawujący opiekę nad dziećmi 
w grupie, Dyrektor zobowiązuje innego pracownika do opieki nad dziećmi. Pracownik ten 
powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Musi zadbać, by dzieci zgodnie  

z instrukcją umyły ręce i jeśli to możliwe, przeprowadzić je do innego zdezynfekowanego 
pomieszczenia Szkoły lub wyizolować na zewnątrz budynku Szkoły. Ograniczyć kontakty 

do minimum i czekać na dalsze wytyczne służb sanitarnych. 
 

4. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba korzystając z zasad szybkiej komunikacji 
niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców dzieci. 

 
5. Odbiór dzieci następuje  w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z procedurą postępowania 

na wypadek podejrzenia  zakażenia dziecka COVID – 19 lub inny sposób, jeśli zalecą go 
służby sanitarne.                                 

 

6. Pracownik opiekujący się dziećmi przy zachowaniu dystansu nie mniej niż 2 m, 

przekazuje informacje i wytyczne Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o dalszym 

postępowaniu z dzieckiem rodzicom (prawnym opiekunom). Może również przekazać 



rodzicom (prawnym opiekunom) numery telefonów do zawiadomionej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzice (prawni opiekunowie) 

opuszczają teren Szkoły i postępują  zgodnie z  zaleceniami sanitarnymi.  

7. Pracownik opiekujący się dziećmi, po wydaniu wszystkich dzieci rodzicom (prawnym 

opiekunom) zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, rękawice i dezynfekuje  ręce. 

 

8. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji pracownika z objawami 

chorobowymi, po jego opuszczeniu, jest wietrzone, myte i dezynfekowane zgodnie  

z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników Szkoły. 

9. Dyrektor wraz z Organem Prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie Placówki zakażenia.                             

 

10. Dyrektor informuje Organ Prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

 
11. W przypadku uzyskania informacji telefonicznej od pracownika o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19, który zgłosił złe samopoczucie i pozostawał w domu,  
a przebywał w ostatnim tygodniu w Placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje Organ 
Prowadzący i kontaktuje się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania 

wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.                                      
 

12. W przypadku uzyskania informacji od pracowników o potwierdzonym zarażeniu 
wirusem COVID-19 u osoby, która nie jest pracownikiem a przebywała w ostatnim tygodniu 

w Placówce (np. rodzic odbierający dziecko), Dyrektor, analogicznie do wyżej 
wymienionego przypadku, niezwłocznie informuje Organ Prowadzący i kontaktuje się  

ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 

postępowania. 

 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły. 
1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników Szkoły z treścią procedury. 
Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również 

Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25 maja 2020 r. 

 

 


