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Załącznik nr 2  

Do Zarządzenia 33/2019/2020 

Wewnętrzne procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

COVID-19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach 

 

Na podstawie: Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z dnia 

27.02.2020 r. 

 

 

I. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW 

WŁAŚCIWYCH DLA ZAKAŻENIA COVID-19 

1. Jeśli u ucznia nastąpiło podejrzenie wystąpienia objawów właściwych dla zakażenia 

COVID-19 lub zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i 

problemy z oddychaniem to należy bezzwłocznie: 

a) odizolować dziecko od grupy w wyznaczonym do tego pomieszczeniu; 

b) telefonicznie zawiadomić rodzica / prawnego opiekuna, który bezzwłocznie odbiera 

dziecko z placówki; 

c) telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-

epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) 

2. Jeśli u pracownika placówki nastąpiło podejrzenie wystąpienia objawów właściwych 

dla zakażenia COVID-19 lub zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, 

duszność i problemy z oddychaniem to należy bezzwłocznie: 

a) odsunąć pracownika od pracy i nakazać opuszczenie terenu placówki 

b) telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-

epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) 

3. Jeśli uczeń lub pracownik w ciągu 14 dni miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną 

koronawirusem to należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną. 

4. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją 

sanitarno - epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego 

rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy). 
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II. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA OBECNOŚCI WIRUSA 

SARS-COVID-19 

1. W przypadku stwierdzenia zarażenia ucznia lub pracownika placówki  COVID-19 

należy decyzją dyrektora placówki, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Gminą 

Dopiewo, zawiesić zajęcia na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach… - i następnie 

przekazać odpowiednią informację odpowiednim służbom) 

 

 

III. POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z 

podejrzeniem koronawirusa 

 

1. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z 

podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na 

jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  

2. W przypadku stwierdzenia zarażenia ucznia lub pracownika placówki  COVID-19 

należy decyzją dyrektora placówki, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Gminą 

Dopiewo, zawiesić zajęcia na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach… - i następnie 

przekazać odpowiednią informację odpowiednim służbom) 

 

IV. ZALECENIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW I ZACHOWAŃ 

OCHRONNYCH W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 

1. Często myć ręce. 

 Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami 

zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.  

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody 
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lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas 

kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.  

3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa 

z powierzchni na siebie. 

4. Pozostanie dziecka w domu. 

Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów 

gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy 

przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na 

oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w 

Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych 

(https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikatkrajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-

zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby 

nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi 

pierwszą barierę ochronną dla otoczenia. 

5. Odżywianie. 

Należy unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami 

zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, 

zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności. Należy dbać o odporność, 

wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 
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