
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM U UCZNIA, NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

PODCZAS KONSULTACJI OD DNIA 02.06.2020 R. 

 

1. Dyrektor szkoły informuje uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na 

konsultację/ do pracy. Powinni pozostać  w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem  

2. Jeśli w dniu konsultacji u ucznia, nauczyciela lub pracownika szkoły, który przebywał 

w rejonie zagrożenia epidemiologicznego lub miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną 

koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni zaobserwowano objawy, takie jak: gorączka, kaszel, 

duszność i problemy z oddychaniem to:   

  

1) W przypadku ucznia:  

• Nauczyciel prowadzący konsultacje informuje o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły.  

• Dyrektor szkoły zapewnia odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu  z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.  

• W przypadku niepełnoletniego ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia o 

zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu pilnego odebrania 

go ze szkoły.  

• Niezwłocznie po odizolowaniu ucznia dyrektor szkoły powiadamia właściwą 

miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną,  tj. Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Zawierciu,  tel. 607131032, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe tel. 326740291 i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń.  

• W przypadku ucznia pełnoletniego, gdy jego stan zdrowia nie wymaga interwencji 

zespołu ratownictwa medycznego, uczeń powinien udać się do domu transportem 

indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.  

• Obszar, w którym poruszał się uczeń zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji.  

• Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. Dyrektor szkoły sporządza listę osób przebywających w 

tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie celem przekazania w/w do Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Zawierciu.  

• W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania dyrektor szkoły każdorazowo 

zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu 

konsultacji lub uzyskania porady.  

  



  

2) W przypadku nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły:  

• Po zasięgnięciu informacji o zaistniałym fakcie dyrektor szkoły zapewnia 

odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.  

• Niezwłocznie po odizolowaniu nauczyciela lub innego pracownika szkoły dyrektor 

szkoły powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, tj. 

Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Zawierciu, tel. 607131032, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe tel. 

326740291 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

• Obszar, w którym poruszał się pracownik zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekcji.  

• Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. Dyrektor szkoły sporządza listę osób przebywających w 

tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie celem przekazania w/w do Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Zawierciu.  

• W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego każdorazowo zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej  w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 


