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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  
u pracownika/dziecka uczęszczającego do Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie  
wirusem SARS-CoV2. 

 

 

Podstawa prawna opracowania procedur bezpieczeństwa:  

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);  

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 

r. poz. 59 ze zm.);  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny; w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1166 ze zm.);  

4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1 września 2020r.; 

5. Wytyczne epidemiologiczne MEN, GIS i MZ. 

 

Procedura obowiązuje od dnia 01 września 2020r. 

 

I. CEL PROCEDURY 

 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich osób znajdujących się na 

terenie PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Określa ona podstawowe 

zasady postępowania w sytuacji zakażenia koronawirusem (COVID-19) lub jego 

podejrzenia a także przedstawia obowiązki dyrektora, nauczycieli, pracowników 

szkoły, uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), które powinny być 

przestrzegane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

 

II. ZAKRES PROCEDURY 

 

1. Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły . 

2. Niniejsza procedura obowiązuje uczniów i wszystkich pracowników 

zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego  

niezależnie od formy zatrudnienia. 

 

 

III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WDROŻENIE PROCEDURY 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego                                         

w Klimontowie. 
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IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKA LUB DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JERZEGO 

OSSOLIŃSKIEGO  

W KLIMONTOWIE PODCZAS PRZEBYWANIA W PLACÓWCE 

 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy: 

a) zgłosić fakt dyrektorowi szkoły i bezzwłocznie udać się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatki,  

b) niezwłocznie odsunąć go od pracy, 

c) skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, 

d) wstrzymać przyjmowanie dzieci do  szkoły podstawowej, 

e) powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606825157, 

(15)8322322,  powiadomić o zaistniałej sytuacji Burmistrza Miasta i Gminy 

Klimontów, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.  

2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem należy: 

a) Niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu - przygotowana  

i wyposażona w środki dezynfekcyjne sala tzw. Izolatka (sala 63), zapewniając 

dziecku opiekę, 

b) Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym  

w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do 

dezynfekcji). 

c) Wstrzymać przyjmowanie dzieci do szkoły, 

d) Opiekę nad obserwowanym dzieckiem przejmuje wytypowany przez dyrektora 

pracownik szkoły, z jednoczesnym uwzględnieniem zapewnienia pracownikowi 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej.  

e) Pracownik pozostaje z uczniem utrzymując min. 2 m odległości.  

f) Opiekun dziecka na bieżąco kontroluje stan zdrowia ucznia i co 15 min 

sprawdza temperaturę dziecka oraz odnotowuje informacje na temat stanu 

zdrowia dziecka na karcie informacyjnej (załącznik 1). 

g) Należy powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - 

 tel. 606825157, (15)8322322  

h) Poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać 

go do niezwłocznego odebrania dziecka, 

tel:606825157
tel:606825157
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i) Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko ze 

szkoły, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w klasie.  

j) W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego 

rodzica/prawnego opiekuna dyrektor szkoły wzywa odpowiednio karetkę  

i przekazuje ratownikom informacje na temat stanu zdrowia ucznia wraz z kartą 

informacyjną 

k) Dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji Burmistrza Miasta i Gminy 

Klimontów, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.  

3. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek (dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl). 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane  

o zarażenie koronawirusem, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także  zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) przebywających w tym samym czasie 

w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia. 

6. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie 

konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 

transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport  

w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe 

czasowe odizolowanie jej od innych osób. W szkole przygotowana do tego celu jest 

sala zwana izolatką. Na  czas oczekiwania na transport, zapewnia się  

pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.  

7. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających 

w  klasie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem, należy ustalić 

z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. 
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Załącznik 1  

KARTA INFORMACYJNA 

o stanie zdrowia ucznia w związku z zauważeniem niepokojących 

objawów chorobowych 

Imię i nazwisko ucznia  
 

 
 

Godzina zauważenia 
objawów  
 

 

 
Jakie wystąpiły objawy  
 

 
 
 
 

 
Godzina poinformowania 
rodziców/prawnych 
opiekunów  

 

Kto został poinformowany?  
 

 

Godzina odbioru ucznia  
 

 

Podpis osoby informującej  
 

 

Pomiary temperatury: 

Godzina 
 

Wysokość temperatury 
 

  
  
  
  
  
  
  
Inne zaobserwowane u ucznia objawy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


