
Procedura pos tępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 

 

Zespół  Szkolno -Przedszkolny w Strzebiel inie Osiedlu  

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  

lub zachorowania na COVID-19 

 

§ 1 

1. „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 06 maja 2020 r. do czasu odwołania 

stanu epidemii przez organy nadrzędne. 

 

2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym  w Strzebielinie Osiedlu, niezależnie od formy zatrudnienia. 

 

3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola 

Publicznego oraz Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Strzebielinie Osiedlu. 

 

4. Procedura nie wyłącza obowiązywania funkcjonującej dotychczas w placówce „Procedury 

postępowania  na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Przedszkolu Publicznym w Strzebielinie 

Osiedlu ”. 

 

§ 2 

Dyrektor i pracownicy ZS-P zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu 

postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.   

 

§3 

 

W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika szkoły bądź przedszkola, który przebywał 

w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni, objawów takich jak: gorączka, 

kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to należy: 

1.Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu przygotowanym do izolacji. 

2.Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy oddział 

zakaźny. 

3.Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać, ani nie wypuszczać, chyba że takie będą wytyczne Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. 

4.Dalej postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracowników Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

5.Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego. 

6.Powiadomić organ prowadzący -Urząd Gminy Łęczyce. 

7.W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

§4 

 

1. Pracownik, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:  
1) duszność, 

2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 

3) objawy przeziębieniowe, 

4) gorączka, 

5) kaszel, 

6) duszności i kłopoty z oddychaniem, 

7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni 

na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

 

2. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – 

telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji 

na odległość. 
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3. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany 

do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego  

w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

 

5. W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, 

adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, 

z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

 

7. Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony 

środkami ochrony osobistej. 

 

8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym 

czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola lub szkoły, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie. 

 

9. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi 

w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

 

10. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt  

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, 

do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

 

§ 5 

1. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu/szkole objawów chorobowych 

lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie 

informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka/ucznia z przedszkola 

/szkoły. 

 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia  niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od  pozostałych dzieci na odległość co 

najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, 

wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

 
3. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, 

wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – 

do czasu przybycia rodziców. 

4. W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, 

adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

 

5. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, 

z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.). 

 

6. Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny 

pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 
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7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola/szkoły,  

w których przebywało dziecko/uczeń podejrzane o zakażenie. 

 

8. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne 

z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

 

9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt  

z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do 

czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

 

10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały 

kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania 

i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 

 

11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco 

informować dyrektora szkoły/przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka 

koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno -

epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych  

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

 

§6 

 

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do 

dyrektora szkoły/przedszkola, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

2. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz 

między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje 

zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, 

z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.  

 

3. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę 

komunikacji na odległość z danym pracownikiem. 

 

§ 5 

 

Ważne telefony: 

1.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie -tel. 586777905 lub 586777919, 

2.Pomorskie Centrum Chorób zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku -tel. 583415547 
3.Telefon alarmowy całodobowy 6976110904 

4.PaństwowaStacja Sanitarno-Epidemiologiczna (całodobowe telefony dyżurne)  

    –tel. 666035666, 602430 0425. 

5.Całodobowa infolinia NFZ  tel . 800190 590 

 

§ 6 

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę 

COVID-19 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie 

detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV.  

Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.  

Wirus przenosi się: 

a)bezpośrednio, drogą kropelkową –zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, 

kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, 
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z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna, pod warunkiem, że osoba ta nie 

kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem) 

b)pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty 

i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega 

dezaktywacji po kilku-kilkunastu godzinach.  

 

Postępowanie: 

Często myj ręce  
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na 

bazie alkoholu (min. 60%). 

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.  

 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –natychmiast wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu 

–płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). 

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i 

wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

 

Zachowaj bezpieczną odległość 
Zachowaj co najmniej 2 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy 

kaszlą, kichają i mają gorączkę. 

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-

19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś 

zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. 

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust  
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, 

nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.  

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej  
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z 

informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie 

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele 

przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) 

czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 

 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś za granicę  

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś za granicę, pamiętaj 

o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań 

w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.  

 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem!!! 

 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie

