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Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID - 19  

osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 im. Świętej Jadwigi  

Królowej Polski w Krakowie 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z póź, zmianami 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 

 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z  postępowaniem na wypadek 

podejrzenia zakażenia COVID – 19 w szkole. 

 

2. Zakres procedury 

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły i odnosi się do 

sposobów i zasad postepowania w sytuacji podejrzenia zakażenia. 

 

3. Postanowienia ogólne  

 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pi lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących 

przepisów prawa.  

2. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 

zakaźną.  

3. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi.  

4. Należy usunąć z sal wszystkie przedmioty, zabawki, sprzęty, które są trudne do zdezynfekowania. 

5. Należy wietrzyć sale minimum raz na godzinę.  

6. Dyrektor szkoły wywiesza w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady 

dotyczące higieny osobistej.  

7. Dyrektor ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco 

komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.  

8. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby 

zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor w porozumieniu z 

właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły w celu 

przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  

9. Dyrektor szkoły informuje rodziców, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy im 

się zasiłek opiekuńczy dla dzieci do 8 roku życia.  

10. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do 

dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest 

chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów i pracowników szkoły.  
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4.1 Działania w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów choroby zakaźnej COVID-19 u   

      pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki  

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest 

natychmiast powiadomić Dyrektora szkoły.  

2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien przychodzić do pracy, 

powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że może być zakażony koronawirusem.  

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

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Izolacja odbywa się 

w wyznaczonym do tego pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki szkolnej - wyposażonym w środki 

ochrony osobistej (fartuch/kombinezon, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).  

4. Należy wstrzymać wejście osób na teren szkoły, powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

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

6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

7. 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 gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

 

 

4.2 Działania w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19  

 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie spełniający wymagania zawarte w Zarządzeniu Dyrektora szkoły 

z dnia 18.05.2020 r. 

2. Nauczyciele/pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie 

informują Dyrekcję i rodziców dziecka. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci.  

3. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki szkolnej - 

wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch/kombinezon, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn 

do dezynfekcji).  

4. Opiekę nad obserwowanym dzieckiem przejmuje wytypowany przez Dyrektora pracownik szkoły, z 

jednoczesnym uwzględnieniem zapewnienia pracownikowi odpowiednich środków ochrony 

indywidualnej.  

5. Opiekun dziecka na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 min sprawdza temperaturę dziecka 

oraz odnotowuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka na karcie informacyjnej (załącznik 1).  

6. Rodzic chorego dziecka jest zobowiązany jak najszybciej zabrać dziecko ze szkoły, aby nie narażać 

zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie szkoły.  

7. W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego 

opiekuna Dyrektor szkoły wzywa odpowiednio kartkę i przekazuje ratownikom informacje na temat 

stanu zdrowia dziecka wraz z kartą informacyjną.  
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8. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice 

dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka, celem 

zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.  

9. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 

których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

 

5. Postanowienia końcowe  

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja szkoły.  

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Szkoły 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców uczniów z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor szkoły. 

4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Dyrektora, a w następnej kolejności do 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

5. Niniejsza procedura obowiązuje od 18 maja 2020 r. do odwołania przez Dyrektora Szkoły. 
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KARTA INFORMACYJNA  

o stanie zdrowia ucznia w związku z zauważeniem niepokojących objawów chorobowych 

 

 

Imię i nazwisko dziecka  

 

Godzina zauważenia 

objawów 

 

Jakie wystąpiły objawy  

Godzina poinformowania 

rodziców 

 

Kto został 

poinformowany? 

 

Godzina odbioru dziecka  

Podpis osoby 

informującej 

 

Podpis rodzica  

 

Pomiary temperatury: 

Godzina Wynik pomiaru 

  

  

  

  

  

  

 

Inne zaobserwowane objawy u dziecka: 

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

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

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

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

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

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

 

             …….……………….…………………. 
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                   (podpis opiekuna ucznia) 

 


