
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2020/2021 
Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 
 

 
        PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA         

                   ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/PRACOWNIKA 

                NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KLESZCZEWIE 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 lub sytuacji wystąpienia podejrzenia 

zakażenia u dziecka lub pracownika  ZS Kleszczewo.  

§ 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”, jest to sala 18a). 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do 

pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy placówki. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika, u którego podejrzewano 

wystąpienie objawów chorobowych, pomieszczenie będzie zdezynfekowane.   

§ 3 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka 

1. W przypadku dziecka przejawiającego objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (kaszel, gorączka, ból mięśni, problemy z oddychaniem), nauczyciel powinien 

zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także 

odizolować dziecko od reszty dzieci i pracowników, zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób.   

2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora. 

3. Dyrektor lub wskazana przez niego osoba powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka, którzy muszą, najszybciej jak to możliwe, odebrać dziecko. 

4. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa w izolatce (gabinet higienistki – sala nr 18a) 

pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

5. W przypadku otrzymania informacji zwrotnej od rodzica o stwierdzeniu przez lekarza 

podejrzeniu zakażenia COVID-19 u dziecka, dyrektor zawiadamia organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  
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§ 4 

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 

1. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni 

pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych – dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od 

wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz 

kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor 

kontaktuje się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią 

oceny ryzyka epidemiologicznego. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

§ 5 

Pozostałe regulacje 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika objawów choroby COVID-19 w placówce 

przeprowadza się dodatkowe czynności dezynfekujące.  

2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor lub wskazana 

przez niego osoba ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym 

kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną i organem prowadzącym placówkę oraz 

ustala wytyczne, co do dalszego sposobu postępowania. 

3. Numery telefonów do służb medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych umieszczone są 

w widocznym miejscu w salach i przy wejściach do budynku szkoły. 

4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 


