
Załącznik nr 9  do zarządzenia nr 23/19/20 Dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku  

 z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

 U UCZNIA  ZAKAŻENIA COVID-19               

 

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                            

w izolacji. 

2. Uczniowie powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

COVID-19 ( np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje ucznia 

w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu zwanym izolatorium.  

Pomieszczenie to wyposażone jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

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

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu (zdezynfekować powierzchnie płaskie 

oraz dotykowe - klamki, poręcze, uchwyty). 

5. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły, który jest 

zabezpieczony w odpowiednie środki ochronne (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch  

medyczny z długim rękawem). Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę 

zakrywającą nos i usta. 

6. Po umieszczeniu ucznia w izolatce, nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły, a następnie  

korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia                                      

o izolacji  i konieczności  pilnego  odbioru  dziecka ze szkoły.  

7. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników szkoły 

informuje  powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną  o pojawieniu  się w szkole ucznia                  

z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu czeka na 

instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.  

8. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący i jednocześnie  sporządza notatkę                         

z zaistniałej sytuacji, która powinna zawierać:  datę, godzinę powiadomienia stacji sanitarno-

epidemiologicznej, godzinę powiadomienia rodziców, opis przebiegu działań. Notatka 

przechowywana jest w dokumentacji szkoły. 



 

9. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w klasie, w której przebywał uczeń                               

z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany  jest otoczyć  opieką 

pozostałych uczniów i zadbać, by umyli ręce zgodnie z instrukcja i przeszli  do innego 

zdezynfekowanego pomieszczenia lub wyszli  na zewnątrz budynku szkoły.  

10. Do czasu przybycia rodzica/prawnego opiekuna chory uczeń pozostaje pod opieką 

wyznaczonego pracownika, który jednocześnie  przeprowadza wywiad na temat ewentualnych 

kontaktów  z innymi osobami na terenie szkoły. 

11. Po przybyciu rodzica/prawnego opiekuna pracownik, który opiekował się uczniem                             

w izolatorium przekazuje dziecko  rodzicowi oraz podaje informacje na temat  objawów, jakie 

zaobserwowano u ucznia. Rodzic otrzymuje także numery telefonów do zawiadomienia stacji 

sanitarno-epidemiologicznej 

12. Jeżeli pracownik  ma wątpliwości  co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica/ 

prawnego opiekuna o okazanie dowodu tożsamości.  

13. Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować szkołę, co zostało ustalone                     

u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

14. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatorium dezynfekuje rękawice oraz zgodnie                        

z instrukcją  zdejmuje maseczkę, fartuch  i rękawice.  

15. Izolatorium, w którym przebywał uczeń, jest dokładnie wietrzone, myte za pomocą 

odpowiednich detergentów i dezynfekowane środkiem typu wirusobójczy zgodnie                             

z instrukcją  sprzątania i odkażania sal przez wyznaczonych pracowników szkoły.  

16. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wątpliwości 

należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, aby odbyć 

konsultację lub uzyskać poradę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 10  do zarządzenia nr 23/19/20 Dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku  

 z dnia 31 sierpnia 2020 roku                                                               

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA   

U PRACOWNIKA  ZAKAŻENIA COVID-19                      

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

2. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar),  

powinien on poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły oraz skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60-roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie                             

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji                         

w miarę możliwości praca zdalna). 

5. W szkole wyznaczono pomieszczenie tzw. izolatorium, w którym pracownik będzie mógł 

przebywać do czasu odebrania go przez innego członka rodziny, gdyby sam nie mógł opuścić 

szkoły. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Osoba izolowana 

obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta. 

6. Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela 

natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego 

pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji informowani są rodzice 

w celu odbioru uczniów niepełnoletnich.  W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

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

poddać gruntownemu sprzątaniu, (zdezynfekować powierzchnie płaskie oraz dotykowe - 

klamki, poręcze, uchwyty). 

8. Pracownik ma obowiązek poinformować dyrekcję szkoły, co zostało ustalone u lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej. 



9. Należy także zastosować się do ewentualnych indywidualnych zaleceń wydanych przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

11. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części / 

częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania 

się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

12. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 

 

 

 


