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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19 

 u pracowników szkoły/ uczniów /dzieci 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach 

 

 

CEL PROCEDURY 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.  

 

ZAKRES PROCEDURY 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły – pedagogicznych, 

niepedagogicznych , uczniów, dzieci uczęszczających do szkoły, przedszkola, rodziców 

oraz wszystkie osoby przebywające na teranie szkoły w trakcie trwania epidemii 

COVID-19. 

 

§ 1 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 

 

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rędzinach. 

2. W szkole/przedszkolu stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

3. Pracownicy ( pedagogiczni, niepedagogiczni), rodzice, uczniowie oraz osoby 

przebywające na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rędzinach zobowiązani są 

do zapoznania z procedurą, która zostanie przesłana przez dziennik elektroniczny oraz 

udostępniona w  Zarządzeniach Szkoły. 

4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-19. 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także 

za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi oraz środków 

ochrony osobistej. 

                                                            § 2 

           PRACOWNICY SZKOŁY( PEDAGOGICZNI, NIEPEDAGOGICZNI) 

1. Do pracy w przedszkolu/szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz 

gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji.  

 

2. W przypadku niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , aby 

uzyskać teleporadę, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 

112 i poinformować, że mogą być zakażeni wirusem Covid-19. 
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3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów związanych z infekcją dróg oddechowych powinien on jak najszybciej 

poinformować drogą telefoniczną dyrektora szkoły oraz udać się do wyznaczonego 

miejsca odizolowania. Należy niezwłocznie odsunąć go od pracy oraz ustalić 

zastępstwo. 

 

4. Miejscem wyznaczonym do odizolowania osoby, u której podejrzewa się wystąpienie 

objawów chorobowych COVID-19 jest gabinet pielęgniarki. Pomieszczenie jest 

wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do 

pomieszczenia mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy przedszkola/szkoły. 

 

5. W miejscu odizolowania pracownik powinien niezwłocznie skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , aby uzyskać teleporadę. 

 

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

sprzątaniu oraz dezynfekcji. 

 

7. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia/dziecko lub pracownika 

przedszkola/szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby zakaźnej 

COVID-19, pomieszczenie jest zdezynfekowane przez personel sprzątający z 

zastosowaniem wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej. 

 

 

8. W powyższym przypadku placówka będzie stosować się do zaleceń inspektora 

sanitarnego   przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

 

                                                                § 3 

                                 DZIECI PRZEDSZKOLNE/UCZNIOWIE 

 

1. W przypadku dziecka/ucznia przejawiającego objawy choroby COVID-19 (takich jak 

kaszel, gorączka, duszności), nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy 

zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i 

pracowników szkoły z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób. 

 

2. Jeżeli pracownik przedszkola/szkoły zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę , kaszel, 

należy odizolować ucznia w odrębnym , wyznaczonym pomieszczeniu zapewniając 1,5 

m odległości od innych osób. 

 

3. Należy niezwłocznie poinformować dyrektora i wychowawcę, rodziców. 
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4. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci/uczniów do innej, pustej sali,                                          

a sala, w której przebywało dziecko/uczeń z objawami chorobowymi jest 

dezynfekowana przez pracowników obsługi.  

 

5. Dziecko/uczeń 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/przyłbice i rękawiczki. 

 

6. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to 

możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu.  W przypadku braku 

odbioru dziecka przez rodzica lub osoby upoważnione po upływie 60 min zostaną 

zawiadomione odpowiednie służby.  

 

7. Rodzice  odbierają ucznia przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły. Rodzice 

dzieci przedszkolnych odbierają dziecko w szatni. 

 

8. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko/ucznia lub pracownika szkoły, u 

którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby zakaźnej COVID-19, 

pomieszczenie jest zdezynfekowane przez personel sprzątający z zastosowaniem 

wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej.  

 

 

9. Rodzic powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej , aby uzyskać teleporadę. 

 

10. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę o sytuacji 

zdrowotnej dziecka. 

 

§ 4 

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA W PRZYPADKU  

INFORMACJI POTWIERDZAJĄCEJ ZAKAŻENIE COVID-19 NA TERENIE 

SZKOŁY 

 

1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w 

jednostce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z 

powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 

do dalszego postępowania. 

 

2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym i powiatowym inspektorem sanitarnym, na 

podstawie wytycznych oraz instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 
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podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie 

jednostki zakażenia. 

 

                                                                            § 5 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r. i obowiązuje do odwołania, 

2.Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym oraz 

udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


