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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, 

rodzica lub prawnego opiekuna oraz dziecka uczęszczającego do SP13 

koronawirusem SARS-COV-2  

  

  

1. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych.   

2. Przez niepokojące objawy rozumie się:  

a) wysoką temperaturę,   

b) ból gardła,   

c) kaszel,   

d) duszność i problemy z oddychaniem.   

3. W SP13 wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku wystąpienia objawów chorobowych – sala w świetlicy szkolnej - 

izolatorium.   

  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  

  

1. W przypadku wystąpienia u pracownika (będącego na stanowisku pracy) niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, 

odizolować oraz poinstruować o konieczności kontaktu z lekarzem. 

2. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia pracownika należy zadzwonić pod 

numer 999 lub 112. 

3. Obszar, w którym przebywał pracownik szkoły poddaje się gruntownemu sprzątaniu i 

dezynfekcji wszelkich powierzchni zgodnie z funkcjonującymi procedurami.   

  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia szkoły  
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1. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby, uczeń podlega izolacji z 

zapewnieniem opiekuna w odrębnym pomieszczeniu, którym jest sala w świetlicy 

szkolnej – z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa (2 metry od innych osób).  

2. Wyznaczona osoba bezzwłocznie zakłada maseczkę oraz rękawiczki i pozostaje z dzieckiem, 

utrzymując min. 2 m odległości.   

3. O sytuacji zawartej w punkcie 1, nauczyciel prowadzący zajęcia powiadamia dyrektora 

szkoły, a za jego pośrednictwem - rodzica lub opiekuna prawnego, który ma obowiązek 

niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Następnie uczeń pod opieką dyżurującego 

pracownika szkoły, udaje się do wyznaczonego pomieszczenia (sala w świetlicy 

szkolnej).   

4. Wezwany rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek pojawić się przed wejściem do 

szkoły od ul. Norberta Barlickiego (furtka) oraz telefonicznie poinformować sekretariat 

szkoły o swoim przybyciu w celu odebrania dziecka. Po przekazaniu stosownej 

informacji, uczeń zostaje doprowadzony do wskazanego wejścia. W sytuacji, gdy jego 

stan ulega pogorszeniu, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

5. Obszar, w którym przebywało dziecko poddaje się gruntownemu sprzątaniu i 

dezynfekcji wszelkich powierzchni zgodnie z funkcjonującymi procedurami.   

  

Postępowanie w sytuacji potwierdzenia zakażenia pracownika, ucznia lub 

rodzica/opiekuna prawnego wirusem SARS – CoV-2   

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika, rodzica/opiekuna 

prawnego, dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscową 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor jest 

zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.  
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