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I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia       

podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia lub  

w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną. 

II. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury: dyrektor szkoły 

III. Postanowienia ogólne 

1. Do budynku szkoły wstęp mają jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących infekcję lub na chorobę zakaźną, tj. 

a) temperatura (38 stopni i powyżej),  

b) ból głowy i mięśni,  

c) ból gardła, 

d) kaszel, 

e) duszność i problemy z oddychaniem, 

oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

 

2. W szkole zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony 

i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym należy odizolować osobę  

w przypadku wystąpienia objawów chorobowych  

3. Pracownik/rodzic/prawny opiekun dziecka, który miał kontakt z osobą zarażoną 

wirusem Covid-19 poza szkołą zgłasza ten fakt dyrektorowi w formie zdalnej. 

IV. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza szkołą 

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą 

do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni wirusem 

Covid-19. O złym stanie zdrowia należy bezzwłocznie poinformować dyrektora 

szkoły. 

2. Uczniowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do 

szkoły, pozostają w domu. Rodzice informują niezwłocznie wychowawcę o tym 

fakcie. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

pozostają w domu wraz z dzieckiem. 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osób przebywających  

w budynku szkoły. 

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

objawów sugerujących zakażenie wirusem Covid-19: 

a) dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy, kieruje do domu i informuje  

o konieczności pozostania w domu i kontaktu z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, 

b) o stwierdzonym zakażeniu wirusem lub nałożonej kwarantannie pracownik 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły/placówki, 



 
     
 

c) w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem u pracownika, który miał kontakt  

z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do zaleceń inspektora sanitarnego.  

2. W przypadku wystąpienia u rodzica/opiekuna prawnego przebywającego w budynku 

szkoły objawów sugerujących zakażenie wirusem Covid-19, pracownik szkoły, który 

dostrzegł objawy, nakazuje natychmiastowe opuszczenie terenu szkoły. 

3. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

wirusem Covid-19: 

a) nauczyciel zawiadamia sekretariat, oczekuje na osobę mierzącą temperaturę, 

temperatura mierzona jest poza salą i w przypadku,  

b)  jeżeli wynik pomiaru wynosi mniej niż 38 stopni – uczeń wraca do sali; jeżeli 

wynik pomiaru wynosi 38 stopni i powyżej - uczeń zostaje odprowadzony przez osobę 

mierzącą temperaturę do izolatorium i pozostaje tam do czasu przyjazdu rodziców pod 

opieką osoby mierzącej temperaturę  lub innego wyznaczonego przez dyrektora n-la; 

osoba sprawująca opiekę nad uczniem zachowuje bezpieczną odległość – min. 1,5 m.  

i informuje sekretariat o tym, że uczeń został odprowadzony do izolatorium; 

c) rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza, jak również  

o objęciu ucznia kwarantanną; 

d) w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem u ucznia, który miał kontakt z 

innymi osobami w szkole dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się do zaleceń inspektora sanitarnego.  

4. Dyrektor powiadamia burmistrza dzielnicy o fakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych 

na skutek stwierdzonego zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń podejrzany  

o zarażenie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, wietrzeniu oraz 

zdezynfekowaniu lub ozonowaniu.  

6. Dyrektor wyznacza osobę, która sporządzi listę będących w kontakcie z osobą  

z objawami zakażenia. 

VI. Definicja KONTAKTU:  

przebywanie w odległości mniejszej niż 1,5 metra, w czasie dłuższym niż  15 minut, 

bez środków ochrony osobistej  

1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą 

i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, 

kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie 



 
     
 

powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio 

do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony 

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  

2. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania 

szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane 

zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

3. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 

współpracy ze służbami sanitarnymi.  

VII. Ważne numery telefonów: 

 

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części  

IV ust.1) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 

Warszawa 

telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia 

wirusem Covid-19 

oraz: 

505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 

604-135-225 

 

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego: 502 171 171 

lub: 

w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 

lub: 

zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym 

Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 

137 w Warszawie tel. 22 508 20 20 

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61 

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 

190 590 


