
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid -19  
w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii. 

 
§ 1 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem Covid - 19  
u dziecka/ ucznia 

 
2. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki  
i fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia takich jak: kaszel, gorączka, 
duszności, jest on niezwłocznie izolowany od grupy. 

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę                 
go zastępującą. 

5. Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/ prawnym opiekunem  
i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia z placówki informując o powodach, zawiadamia 
także jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Zamościu o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia  
na terenie placówki zachorowania na COVID-19. 

6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe przeprowadza pozostałych uczniów do innej, pustej sali,  
a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 
(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek) 

7. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, 
przed wejściem do pomieszczenia zakłada maskę i fartuch ochronny. 

8. Rodzice odbierają ucznia przy drzwiach wejściowych pomieszczenia izolacyjnego. 
9. Rodzic/ prawny opiekun powinien w jak najszybszym czasie skontaktować się  

z lekarzem lub zadzwonić na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu 
Zdrowia dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – 
800 190 590, lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną  
w Zamościu – 84 627 10 59, 84 639 36 91 do 93, tel. alarmowy – 606 535 497. 

10. W razie utrudnionego kontaktu z rodzicem/ prawnym opiekunem Dyrektor powiadamia 
w/w instytucje. 

11. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący 
opiekę nad nim powinien niezwłocznie zawiadomić służby medyczne, informując 
jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia choroby COVID-19. 

12. Jeżeli wynik rozpoznania medycznego po konsultacji lekarskiej u ucznia jest dodatni 
- rodzic/ prawny opiekun powinien w jak najszybszym czasie skontaktować się z 
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zamościu – 84 627 10 59, 84 639 36 
91 do 93, tel. alarmowy – 606 535 497. 
- dyrektor szkoły składa wniosek  do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Zamościu o wydanie opinii w sprawie zmiany trybu nauczania dla ucznia. 

13. Jeżeli wynik rozpoznania medycznego po konsultacji lekarskiej u ucznia jest ujemny, 
uczeń wraca do szkoły po ustąpieniu objawów infekcji innej niż SARS-CoV-2. 

 



 
§ 2 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem Covid - 19  
u pracownika szkoły. 

 
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak: uporczywy kaszel,  

złe samopoczucie, trudności w oddychaniu oraz podwyższona temperatura powyżej 37 
stopni, pracownik zgłasza fakt Dyrektorowi placówki, nie przychodzi do pracy, pozostaje 
w domu i dzwoni na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 
dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – 800 190 590 
lub kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zamościu – 84 627 
10 59, 84 639 36 91 do 93, tel. alarmowy – 606 535 497. 

2. W przypadku wystąpienia w czasie pracy u pracownika placówki niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa pracę  
i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu zachowując odpowiedni 
dystans i środki ostrożności. 

3. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych 
uczniów do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 
pracownik. 

4. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Zamościu i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje 
i polecenia przez nią wydawane. 

5. Dyrektor lub osoba wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana  
o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Zamościu. 

6. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 
u dzieci lub pracowników wskazujących na zakażenie COVID-19. 

7. W przypadku uzyskania informacji od rodziców bądź pracowników o potwierdzonym 
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu  
w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się  
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 
dalszego postępowania. 

 


