
 

 

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 

PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

COVID-19 UCZNIA 

obowiązująca w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II  

w Tuszynie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 
 
Podstawa prawna: 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), 

 wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 
 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole 
 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku 

podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia 

 

Zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły 

 

WAŻNE! 
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia 

epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: 

1. zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z 

oddychaniem to:  

o należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną 

o lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego. 

2. nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy 

kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz 

zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, 

bóle mięśniowe, kaszel).Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej 

wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.Jeżeli w ciągu 14 dni 

zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:  

o należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną, 

o lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego, 

o należy odizolować ucznia lub pracownika w wyznaczonym pomieszczeniu 

3. miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:  

o należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną. 



W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane 

(kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy). 

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do 

szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w 

porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki 

mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak 

najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Jeżeli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa dyrektor  placówki           

w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o 

zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i 

przedmiotów. 

Dyrektor 
1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia 

zakażenia COVID-19 u ucznia przebywającego w szkole. 

2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie 

powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone 

parawanem. 

3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane. 

4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. dywanu). 

5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje najbliższą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które 

mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje  

i postępuje zgodnie z nimi. 

6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-

epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 

8. Notatka zawiera następujące informacje: 

a) datę,  

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,  

         c) godzinę powiadomienia rodziców,  

         d) opis przebiegu działań. 

9. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły. 

10. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący. 

 

 

Nauczyciele i pracownicy szkoły opiekujący się dzieckiem 
1. Jeśli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 

(np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje ucznia w wydzielonym, 

wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu. 

2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły. 

Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki 

jednorazowe, fartuch z długim rękawem). 

3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z uczniem, przejawiającym niepokojące objawy 

sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane 

jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum. 

4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad  uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z 

niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką  

pozostałych uczniów i zadbać, by: 

1) umyli ręce zgodnie z instrukcją, 

2) jeśli to możliwe, przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub wyszli na 

zewnątrz budynku szkoły. 

5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności myjących 

i dezynfekujących w sali. 



6. Po umieszczeniu ucznia w izolatce, nauczyciel , korzystając z zasad szybkiej komunikacji z 

rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru ucznia ze szkoły. 

7. Odbiór ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru ucznia obowiązującą w okresie 

pandemii koronawirusa. 

 

Przekazanie ucznia rodzicom (prawnym opiekunom) 
1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni 

opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia domofonem do szkoły i poinformowania o 

gotowości odbioru ucznia ze szkoły. Pracownikowi odbierającemu domofon, rodzic podaje imię i 

nazwisko dziecka, po które przyszedł. 

2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w 

postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem ucznia rodzic (prawny 

opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku 

szkoły. 

3. Uczeń zostaje przekazany rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły, który się 

nim opiekował w izolatce. 

4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do 

ustalonego miejsca odbioru ucznia (np. przedsionka szkoły) i czeka na otwarcie drzwi 

zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), 

osoba opiekująca się uczniem  najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje ucznia. 

5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica 

(prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości. 

6. W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) może  wejść do przedsionka. 

7. Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje ucznia 

rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie 

zaobserwowano u ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery 

telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich 

informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami 

sanitarnymi. 

8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, 

nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego 

opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić ucznia do 

rodzica. Pracownik obserwuje ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie. 

9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, 

stanowi to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania. 

10. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce (który oddał ucznia rodzicowi/prawnemu 

opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i 

rękawice. 

11. Izolatka, w której   przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich 

detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i 

odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników szkoły. 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 

ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz 

klasach. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 

możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła 

i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma 

gorączkę. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 



Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 

przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z 

krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE 

należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – 

udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.  Należy przy tym pamiętać, 

żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się 

osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla 

otoczenia. 

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do 

krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u 

siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy 

przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza 

rodzinnego. 

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się 

do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować 

podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu 

powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego. 

Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby 

uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie           

z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności. 

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne 

odżywianie. 

Sposób prezentacji procedury 
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej 

treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

 

 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. 

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25.05.2020r. 


