
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA I PRACOWNIKA SZKOŁY 

zgodne  z wytycznymi Ministerstwa Edukacji  i Nauki,  

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

I. Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia zarażeniem SARS-CoV-2 u ucznia. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany 

w sali nr 19.  

Sala ta w roku szkolnym 2021/2022 pełni rolę izolatki i pozbawiona jest wszelkich 

rzeczy, które nie mogą zostać skutecznie umyte lub zdezynfekowane. Znajduje się tutaj 

się także płyn do dezynfekcji. 

3. Opiekun – nauczyciel, który w danym momencie nie pełni zadań edukacyjnych lub 

dydaktycznych sprawuje opiekę na osobą odizolowaną.  

Zarówno nauczyciel jak i uczeń zobowiązani są do posiadania masek i zachowania 

bezpiecznej min. 2 metrowej odległości.  

O konieczności odebrania ucznia ze szkoły zostają niezwłocznie powiadomieni 

rodzice/opiekunowie prawni. W sekretariacie szkoły dostępne są kontakty. 

4. Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce  

i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na 

zewnątrz szkoły. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.   

5. Po skończonej izolacji sala nr 19 zostaje poddana dokładnej dezynfekcji. Dezynfekcji 

zostaje poddany także obszar po którym poruszał się odizolowany/klamki, poręcze, itp./  

6. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 zostaną zastosowane zalecenia 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 



II. Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia zarażeniem SARS-CoV-2 

u pracownika szkoły. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać pracownik bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 

go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania  

w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 

mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną i bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur 

związanych z zaistniałym przypadkiem. 

4. Ustala się także miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadza dodatkowe sprzątania 

zgodnie  

z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły placówka będzie 

kierowała się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 


