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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2020  
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach  
z dnia 18 maja 2020 roku 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

COVID-19  U UCZNIA LUB PRCOWNIKA 

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Zdzieszowicach 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w szkole. 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia 

lub pracownika. 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, 

pracownicy szkoły, rodzice ucznia. 

 

Dyrektor 

1. Wyznacza pomieszczenie na izolatkę dla osoby z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19, którym jest pomieszczenie szatni dziewcząt przy sali gimnastycznej 

oznaczone jako „IZOLATKA”.  

2. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje 

Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krapkowicach o pojawieniu 

się w szkole ucznia lub pracownika z objawami, które mogą sugerować 

zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji oczekuje na instrukcje i postępuje 

zgodnie z nimi. 

3. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ustala listę osób 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

4. Instrukcje otrzymane od pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej są nadrzędne nad niniejszą procedurą. 

5. Należy sporządzić notatkę z zaistniałej sytuacji. 

6. Notatka zawiera następujące informacje: 
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a) datę, 

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

c) godzinę powiadomienia rodziców ucznia, 

d) opis przebiegu działań oraz osoby, które miały kontakt z osobą 

z podejrzeniem COVID- 19. 

7. Notatkę przechowuje się w dokumentacji szkoły. 

8. Bezwzględnie należy powiadomić o przypadku organ prowadzący szkołę. 

9. Na drzwiach głównego wejścia do szkoły i w sekretariacie umieszcza numery 

telefonów do:  

 Biuro Administracyjno-Oświatowe w Zdzieszowicach 774064460, 

 Kuratorium Oświaty w Opolu 774524568, 

 Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach 774466740, 

 służb medycznych  112, 999. 

10. Wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przy wejściu do szkoły oraz 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu 

w szkole. 

 

Uczeń z podejrzeniem zakażenia COVID-19 

1. Jeśli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie COVID-19 (np. temperatura ciała co najmniej 37 st. C, duszność, 

kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje ucznia w wydzielonym, wskazanym 

przez dyrektora pomieszczeniu oznaczonym jako „IZOLATKA” (szatnia dziewcząt 

przy sali gimnastycznej) i informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 

2. Po umieszczeniu ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad 

szybkiej komunikacji z  rodzicami/prawnymi opiekunami, niezwłocznie 

powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły. 

3. W sytuacji opisanej powyżej, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia 

dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

4. Dziecko, do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów, zostaje pod opieką 

wyznaczonego pracownika szkoły. Pracownik ten zostaje zabezpieczony 

w środki ochrony osobistej (maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, 

fartuch). 
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5. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z uczniem przejawiającym niepokojące 

objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków 

ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum. 

6. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w klasie, w której przebywał uczeń 

z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć 

opieką pozostałych uczniów i zadbać o to, by nie panikowali i zachowali spokój 

oraz o to, aby: 

1) umyli ręce zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i zdezynfekowali 

osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), 

2) jeśli to możliwe, przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły 

lub wyszli na zewnątrz budynku szkoły, zachowując odpowiednią odległość. 

7. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują 

czynności myjących i dezynfekujących w sali, zachowując zasady 

bezpieczeństwa. 

8. Odbiór ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru ucznia 

obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.   

9. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub wyznaczony pracownik informuje indywidualnie 

rodziców/prawnych opiekunów innych uczniów, którzy mieli kontakt z dzieckiem 

podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania 

i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem 

są zobowiązani poinformować dyrektora szkoły o wyniku badań oraz wszelkich 

zaleceniach wydanych przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia 

przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

 

Przekazanie ucznia rodzicom/prawnym opiekunom 

1. Aby odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, 

rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni płynem 

dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły i oczekiwania na 

dziecko w przedsionku szkoły, zadzwonienia domofonem do szkoły 

i poinformowania o gotowości odbioru ucznia ze szkoły. Pracownikowi 



4/6 

 

odbierającemu domofon, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które 

przyszedł. 

2. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Dziecko 

zostaje przekazane rodzicowi/prawnemu opiekunowi przez pracownika szkoły, 

który się nim opiekował w izolatce. 

3. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia 

z izolatki do ustalonego miejsca odbioru ucznia (drzwi przed przedsionkiem 

szkoły) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując 

odległość 2 m od rodzica/prawnego opiekuna, pracownik najpierw identyfikuje  

rodzica/prawnego opiekuna, a następnie wydaje ucznia. 

4. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić 

ucznia o potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej go.  

5. Odbierając ucznia rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie o odbiorze 

dziecka ze szkoły z jednoczesnym potwierdzeniem zobowiązania do 

zapewnienia dziecku fachowej pomocy medycznej. 

6. Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, podczas 

przekazania ucznia rodzicowi/prawnemu opiekunowi przekazuje informacje na 

temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać również 

numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po 

uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic/prawny opiekun opuszcza szkołę 

i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

7. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który przekazał dziecko 

rodzicowi/prawnemu opiekunowi zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, 

fartuch i rękawice oraz myje i dezynfekuje dłonie. 

8. Pomieszczenie - izolatka, w której przebywał uczeń jest dokładanie wietrzone, 

czyszczone za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowane zgodnie 

z instrukcją zamieszczoną przez producenta na opakowaniu. Czynności te 

wykonują wyznaczeni pracownicy szkoły. 

 

Pracownik szkoły z podejrzeniem zakażenia COVID-19 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje na temat 

rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia 
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zarażenia koronawirusem publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia.  

2. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy 

chorobowe (temperatura ciała co najmniej 37 st. C, duszność, kaszel, biegunka, 

katar) nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje 

się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, 

o niepokojących objawach. Niezwłocznie powiadamia również dyrektora szkoły. 

3. Wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przy wejściu do szkoły oraz 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu 

w szkole. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on 

niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do Izolatki. 

5. W sytuacji opisanej powyżej dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia 

dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu/myciu oraz dezynfekcji 

wszystkich  powierzchni, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, 

biurka, klawiatury itp.). 

7. Zadania określone w punkcie powyżej wykonuje pracownik wskazany przez 

dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami 

otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt  

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich 

bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń 

sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na szkolnej platformie moodle. 
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2. Zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą 

poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu w sekretariacie szkoły. 

4. 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. 

 


