
Załącznik nr 2  

do „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy  

w okresie pandemii COVID – 19.”   

 

„Procedura postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia u 

dziecka/pracownika szkoły zakażenia wirusem COVID - 19 na 

terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy.” 

 

§ 1 
Cel procedury 

1. Podstawowym celem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. 

2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z pracownikami/uczniami 

potencjalnie chorymi tak, aby zdrowe osoby nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od 

nich oraz ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. 

 

§ 2 

Przedmiot i zakres stosowania procedury 

1. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z uczniem/pracownikiem 

potencjalnie chorym. 

2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów szkoły, a także rodziców  

i opiekunów prawnych dzieci. 

 

§ 3 

Odpowiedzialność 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor Szkoły lub osoby 

przez niego upoważnione. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

Szkoły. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców (opiekunów prawnych) uczniów i wychowanków  



z zakresu niniejszej procedury odpowiada dyrektor Szkoły lub osoby przez niego upoważnione. 

 

§ 4  

Tryb postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym 

1. W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych mogących 

świadczyć o COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) dziecko jest 

niezwłocznie izolowane od grupy i odprowadzane do wydzielonego pomieszczania w szkole, 

pełniącego rolę izolatki. 

2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. 

3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, 

który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki, 

przyłbicę oraz fartuch ochronny. 

4. Opiekun dziecka musi być ubrany w sprzęt ochronny (rękawice, przyłbica, maseczka, fartuch 

ochronny) stanowiący wyposażenie izolatki. 

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

oraz zapisuje informacje na karcie dziecka (karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku  

z COVID- 19 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury). 

6. O niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinformowani rodzice/ opiekunowie prawni  

w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

7. Osoba wskazana przez dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci  

z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

8. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której 

przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie  

i dezynfekcja - stolików, krzeseł, itp.). 

9. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko z zachowaniem procedur obowiązujących na terenie 

placówki oświatowej, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły. 

10. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka. 

11. W sytuacji wystąpienia zagrożenia koronawirusem lub wątpliwości związanych ze złym 

samopoczuciem dziecka, mającego typowe objawy dla zakażenia koronawirusem, Dyrektor Szkoły 



Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy kontaktuje się z Powiatową Inspekcją Sanitarną  

w Kielcach, a także powiadamia organ prowadzący placówkę. 

12. Dyrektor placówki oświatowej pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej  

z szerzeniem się epidemii COVID-19. 

13. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka należy wezwać karetkę pogotowia, 

informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u dziecka. 

14. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu dziecka oraz informuje, do którego szpitala 

zostanie ono przewiezione. 

15. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie, zobowiązani są do dostarczenia 

zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym 

źródłem zarażenia dla innych osób. 

 

§ 5 

 Tryb postępowania z pracownikiem potencjalnie chorym 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika jakichkolwiek niepokojących objawów takich jak: 

gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel, 

pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien zostać w domu i bezzwłocznie skontaktować 

się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach lub powinien zgłosić się 

bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie 

dalszy tryb postępowania medycznego, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod 

numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

2. W przypadku nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne/rewalidacyjno-

wychowawcze u którego wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie  koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać go transportem indywidualnym bądź sanitarnym do 

domu. 

3. Jeżeli pracownik miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to należy 

bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. 

4. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika przebywającego na 

terenie placówki, należy niezwłocznie odizolować osobę potencjalnie chorą od reszty pracowników  

w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu, pełniącego rolę izolatki. 



5. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 3 należy wyposażyć w niezbędne środki ochrony  

i płyn dezynfekujący. 

6. Natychmiast o tej sytuacji powiadamia się wszystkimi możliwymi ścieżkami informacyjnymi 

Dyrektora Szkoły oraz stosowne instytucje (Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  

w Kielcach, organ prowadzący) przekazując informacje o podejrzeniu zakażenia w placówce. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z procedurami funkcjonującymi na terenie placówki oraz zdezynfekować 

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

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie 

kolejnych uczniów. 

9. Należy stosować się do zaleceń i zastosowanie zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

10. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach placówki, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenia i zastosowanie zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

11. Zaleca się wszystkim pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia na dostępnych stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów 

prawa. 

12. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno- epidemiologicznej w celu uzyskania porady lub konsultacji. 

13. Pracownik po przebytej chorobie, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od 

lekarza, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla 

innych osób. 

 


