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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-19 

 
§1. 

Postanowienia ogólne 

1 Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2020 r. 

2 Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci/uczniów oraz 

pracowników szkoły, w sytuacji wstąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka/ucznia lub 

pracownika uczniów. 

 
§2. 

Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

1 W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której 

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka"). 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. 

2 Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko/ucznia lub pracownika szkoły, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 

zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków 

ochrony osobistej. 

 
 

§3. 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID-19 u pracownika 

l. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i poinformować dyrektora szkoły. 

2 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

3 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić dyrektora. 

 
4 Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien 

niezwłocznie udać się do izolatki. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki 

dzieciom/uczniom, czeka na przybycie zastępcy. 

5 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6 Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

7 W szkole umieszczone są w określonym miejscu (łatwy dostęp) numery telefonów do: 

organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb 

medycznych. 

8 Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie na terenie 

szkoły, ustalenie miejsc w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

9 Zawsze, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicmej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 
§4. 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID-19 u dziecka/ucznia 

1 W przypadku dziecka/ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, 

nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony 

osobistej, a także odizolować dziecko od reszty dzieci/uczniów i pracowników szkoły. 

2 O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego 

sposobu postępowania. 

3 W nagłych przypadkach, złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad 

dzieckiem/uczniem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując 

jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka/ucznia choroby COVID- 19. 

4 W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 

dziecka/ucznia należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi 

dziećmi/uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie 

szkoły. 

 
 

 

§5. 

Pozostałe regulacje 

1 Procedura została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 16/19/20 z dnia 18 maja 2020 

r. 

2 Przepisy niniejszej procedury wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia. 

3 Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do niezwłocznego zapoznania

 się z postanowieniami niniejszej procedury. 

4 Procedurę należy udostępnić do zapoznania rodzicom i opiekunom dzieci/uczniów 

uczęszczających do szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 
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5 Dokonano aktualizacji procedury w dniu 14.09.2022 r.
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Załącznik nr I 

SPRAWDŹ, czy MASZ OBJAWY COVID-19 

Jeśli masz takie objawy, jak: 

• duszność, problemy z oddychaniem; 

• stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37oC a 38°C); 

• objawy przeziębieniowe, suchy kaszel; 

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady 

u swojego lekarza POZ. 

 
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być 

również: 

• dreszcze, powtarzające się drżenie w połączeniu z dreszczami, bóle mięśniowe i 

ogólne zmęczenie, ból głowy, ból garda, nagła utrata węchu lub smaku 

 

Jeśli masz takie objawy: 

• zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz 

o swoich objawach; 

• własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem 

obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania 

medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej 

czy taksówek — w ten sposób narażasz innych na zakażenie. 

 
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń 

do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, 

jak masz dalej postępować. 

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości - 

zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
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