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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM UCZNIA LUB PRACOWNIKA  

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH „DAĆ SZANSĘ” STO 

 

 

 

 

1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u ucznia, pracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia 

koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora, wicedyrektora szkoły bądź osobę 

upoważnioną. 

2. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy 

z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania: 

 

 odizolować podejrzanego o zachorowanie od reszty społeczności szkolnej, 

 w przypadku chorego ucznia,  

- zapewnić minimum 2 m odległości od innych osób, 

- natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły, 

 niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną  

i postępować zgodnie z jej zaleceniami, 

 otoczyć opieką chorego - pielęgniarka szkolna lub osoba wskazana przez dyrektora 

lub wicedyrektora osoba, 

 przekazać choremu maseczkę w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas 

kaszlu, kichania, rozmowy,  

 zabezpieczyć osobę wskazaną do opieki nad chorym na terenie szkoły  w środki 

ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe), 

 środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy 

osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych, 

 maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do koszy oznaczonych 

napisem ODPADY SANITARNE, 

 zdezynfekować  izolatkę oraz  powierzchnie, z którymi chory miał kontakt. 

 

3. Dyrektor, wicedyrektor lub osoba przez nich upoważniona niezwłocznie powiadamia o 

zaistniałej sytuacji  stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania zaleceń co do 

dalszego postepowania. 

4. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z właściwą stacją  

sanitarno-epidemiologiczną.   

5. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje  organ 

prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

6. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje 

organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe 

informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w ZSS „Dać Szansę” STO. 

8. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy świadczące o zakażeniu górnych 

dróg oddechowych, gorączkę, objawy charakterystyczne przy zarażeniu koronawirusem  
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powinien bezzwłocznie zgłosić się do lekarza a następnie  poinformować pracodawcę  

o zaistniałej sytuacji. 

9. Pracownik szkoły, u którego na terenie szkoły zaobserwowano objawy takie jak: 

gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem ma obowiązek niezwłocznie 

opuścić teren szkoły i udać się do lekarza w celu dalszej diagnostyki.  

10.  Dyrektor zleca i wykonuje  na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego 

inspektora sanitarnego.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


