
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia  

zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika 

Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 

 

Na podstawie: 

-   Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w 

związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 27 lutego 2020 r. 

- wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia 

COVID-19 u ucznia przebywającego w szkole. 

2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki.  

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

4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować (np. dywanu). 

5. Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie 

placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora 

szkoły bądź osobę upoważnioną. 

6. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, 

bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania: 

 odizolować podejrzanego o zachorowanie od reszty społeczności szkolnej 

 w przypadku ucznia, natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły 

 otoczyć opieką ucznia przez wskazaną przez dyrektora lub wicedyrektora osobę  

 przekazać uczniowi maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) w celu ograniczenia aerolizacji 

patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy  

 zabezpieczyć wskazanego do opieki nad uczniem na terenie szkoły  w środki ochrony osobistej 

(maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki ochrony) 

 zabezpieczenie przedmiotów należących do ucznia  

 środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom zgłaszającym 

występowanie objawów chorobowych 

 maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do odpowiedniego worka. 

 dezynfekcja izolatki oraz  powierzchni, z którymi podejrzany o zachorowanie miał kontakt 

7. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w grupie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi 

objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałych uczniów i zadbać, by: 

      - umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją, 

      - jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub na     

      wyszły/wyszli na zewnątrz budynku szkoły. 

8. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i 

dezynfekujących w sali. 

9. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia  stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie 

niezbędne dane. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 

251-01-55 / 32 222-23-11. 
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 606326142 / 606488680 / (32) 

3512300  

10. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem 

sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną.   

11. Dyrektor szkoły sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. Notatka zawiera następujące informacje: datę, 

godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, godzinę powiadomienia rodziców, opis 

przebiegu działań.  

12. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.  



13. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje  organ prowadzący oraz  

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

14. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący 

oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

15. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie 

z zasadami przyjętymi w placówce. 

16. Dyrektor zleca i wykonuje  na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego inspektora 

sanitarnego.  

17. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem 

powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie 

określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
 

18. Jeśli u pracownika szkoły, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem zaobserwowano 

objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to dyrektor szkoły postępuje zgodnie 

z pkt 2 i pkt 3 Procedury. 

19. W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej 

diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a 

następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 

20.  W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor wnioskuje do organu 

o podjęcie decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania szkoły. 


