
Załącznik do Zarządzenia nr 22/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Chwarstnicy  
z dnia 27.08.2020 r. 

 
 
PROCEDURA  
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 
WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19 LUB ZACHOROWANIA 
  
 
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, wśród dzieci oraz pracowników 
przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika 
przedszkola.  

 
 
POMIESZCZENIE NA ODIZOLOWANIE OSOBY  
 
1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której 

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 – gabinet pielęgniarki 
szkolnej (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony 
osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy 
szkoły.  
 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego 
podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 
zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków 
ochrony osobistej.  

 
 
PODEJRZENIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-19 U PRACOWNIKA  
 
1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie – tel. 91 416 23 43, 694 
493 763, oddziałem zakaźnym, a w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 
pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
 

2. Pracownicy, którzy mogli narazić się na zakażenie COVID-19 poza szkołą muszą zgłosić 
taki fakt dyrektorowi szkoły. 

 
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a 
także obowiązujących przepisów prawa.  

 



4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od 
pracy, odizolować w izolatce, powiadomić dyrektora szkoły, Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Gryfinie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

 
5. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien 

niezwłocznie udać się do izolatki i powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. Jeżeli 
objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, dyrektor szkoły wyznacza osobę do 
zapewnienia niezbędnej opieki uczniom.  

 
6. Przy wejściach do szkoły, w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły umieszczono 

numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznych, służb medycznych 
oraz organów, z którymi należy się w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

1) Służby medyczne – 999, 112 
2) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

ul. Flisacza 6, 74 – 100 Gryfino  
tel. 91 416 23 43, 694 493 763  

3) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony  
ul. Arkońska 4, 71 – 455 Szczecin 
tel. 91 813 90 00  

4) Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590 
5) Urząd Miasta i Gminy Gryfino 

91 416 20 11 wew. 333 lub 339 
6) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

91 434  04 37 
 

7. Zawsze, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie w celu konsultacji lub uzyskania porady.  
 

8. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.  
 
 
PODEJRZENIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-1 U DZIECKA  
 
1. Rodzic dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza szkołą, ma 

obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.  
 

2. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, 
nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków 
ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.  

 
3. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora oraz rodziców w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 
 

4. Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Gryfinie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 

 



5. W nagłych przypadkach złego stanu zdrowia dziecka, dyrektor szkoły powinien 
niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu 
wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.  

 
6. W przypadku odbioru przez rodziców odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić 

się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami 
trzecimi znajdującymi się na szkoły.  

 
7. W izolatce dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na 

rodziców, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej – w 
trybie pilnym odebrać dziecko ze szkoły.  

 
 
POSTĘPOWANIE DLA WSZYSTKICH W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  
 
1. Należy stosować się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko, należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.).  

 
3. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie szkoły, ustalić 

miejsca w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 
 

4. 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 izolatce. Zaleca się 
na czas oczekiwania na transport zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i 
rękawiczki.  

 
5. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w grupie, 

w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie. 

 
6. Należy powiadomić o zaistniałej sytuacji Burmistrza Miasta i gminy Gryfino, gdyż może 

zaistnieć konieczność zamknięcia szkoły przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną.  

 
 
 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZDIAGNOZOWANIA CHOROBY COVID-1  
 
1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia/pracownika/rodzica dalsze 

postępowanie powinno być ustalone z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Gryfinie. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń 
służb sanitarnych.  
 



2. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym, 
kwarantannie na okres 14 – 21 dni licząc od ostatniego dnia styczności. Ostatni dzień 
styczności jest więc początkiem okresu wliczanego do kwarantanny. Decyzja o 
zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania. Jest doręczana tylko 
pracownikowi lub rodzicowi, którzy mają obowiązek niezwłocznie poinformować 
dyrektora szkoły o treści decyzji oraz przesłać skan/zdjęcie tak szybko, jako będzie 
możliwe. 

 

3. W przypadku poddania kwarantannie nauczyciela, dyrektor szkoły ustala w porozumieniu 
z nauczycielem, czy może on prowadzić zdalnie zajęcia z uczniami, zachowując prawo 
do 100% wynagrodzenia. 

 
4. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie 

wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez 
lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia). 

 
5. Podjęcie działań, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo, które w tym konkretnym przypadku mogą polegać na:  
1) zarządzeniu dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, narzędzi i 

przedmiotów których używał i określenie, czy któreś części budynku powinny zostać 
wykluczone na dłuższy okres czasu, 

2) wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom niepedagogicznym, którzy mogą 
tak pracować do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Sanepid, 

3)  możliwości wykorzystania przez pracownika niepedagogicznego zaległego urlopu, 
4) Pracownikom niepedagogicznym, którym nie da się zlecić pracy zdalnej (w zależności 

od sytuacji i zaleceń sanepidu do czasu rozstrzygnięcia przez sanepid, czy osoby te 
będą objęte kwarantanną, czy nie) pracodawca może zdecydować o zarządzeniu 
przestoju i porozumieć się z pracownikiem, co do zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy. 


