
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2019/2020 
Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie 

z dnia 22 maja 2020 roku 
 

 
     PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

WYSTĄPIENIA CHOROBY KORONAWIRUSOWEJ COVID-19  

                             NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. WALCZĄCYCH O NIEPODLEGŁOŚĆ W KLESZCZEWIE 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 15 maja 2020 r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 lub sytuacji wystąpienia podejrzenia 

zakażenia u dziecka lub pracownika  ZS Kleszczewo.  

§ 2 

Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa 

się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”, jest to sala 10k). 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do 

pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy placówki. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika, u którego podejrzewano 

wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie będzie zdezynfekowane.   

§ 3 

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 

1. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni 

pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając na 

stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym 

dyrektora, którego obowiązkiem jest zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom. 

3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on 

zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci do szkoły. Odnośnie 

dzieci już przebywających w placówce należy zasięgnąć informacji od właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 
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§ 4 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka 

1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel 

powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a 

także odizolować dziecko od reszty uczniów i pracowników.   

2. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa w sali nr 10k (izolatka). 

3. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora 

oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu 

postępowania. 

§ 5 

Pozostałe regulacje 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika objawów choroby COVID-19 w placówce 

przeprowadza się dodatkowe czynności dezynfekujące.  

2. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika objawów choroby COVID-19 dyrektor 

sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z 

właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną i organem prowadzącym placówkę oraz ustala 

wytyczne, co do dalszego sposobu postępowania. 

3. Numery telefonów do służb medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych umieszczone są 

w widocznym miejscu w salach. 

4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 


