
Procedura  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  w trakcie 

pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej    

im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

 
1) Pracownicy/obsługa zostali poinstruowani, ze w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować 

się telefonicznie ze stacją epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, ze 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

2) Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę dziecka, które ma biegunkę, ma 

podwyższoną temperaturę ciała, ma duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie 

zakaźnej lub występowaniu pasożytów u dziecka lub wymiotuje.  

3)  Po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych informacji o  wystąpieniu 

niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

4) W przypadku podejrzenia zakażenia  u dziecka na terenie placówki należy powiadomić 

o tym fakcie dyrektora placówki. 

5) Należy  przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia.  

6)  Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem ( w 

wyznaczonym do tego miejscu – izolatce,  z zachowaniem zasad szczególnej 

ostrożności – minimum 2 metry odległości), poinformowania (wezwania) 

rodziców/opiekunów prawnych i czekania na ich przyjazd.  

7) Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

8) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. 

9) Dyrektor powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje 

się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

10) Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

11) Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

12) Stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

13) Dyrektor powiadamia organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Bronisława 

Malinowskiego w Osinie oraz Kuratorium Oświaty o  zagrożeniu epidemiologicznym 

w placówce. 
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