
Załącznik nr 3 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej                               

z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół podstawowych  

oraz 

Konsultacje w szkole  
– wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 

z dnia 15 maja 2020 r. 
 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA PRACOWNIKA / UCZNIA 

 

1. Pracownika / rodzica ucznia instruuje się, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy / szkoły, 

powinni pozostać w domu i 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. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia podczas zajęć u pracownika / ucznia  objawów, sugerujących 

zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się pracownika od pracy/ ucznia od 

zajęć i odsyła się transportem indywidualnym (w przypadku dziecka w porozumieniu z 

rodzicem) do domu. Jednocześnie powiadomia się właściwą miejscowo powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń. 

4. Pracownik/ uczeń oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub 

wydzielonym obszarze zaopatrzonym w środki dezynfekujące i środki ochrony 



osobistej, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Osoba 

niesamodzielna  ma na ten czas zapewnioną stałą opiekę. Na czas oczekiwania na 

transport, zapewnia się pracownikowi / uczniowi jednorazową maseczkę i rękawiczki. 

5. Ustala się listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których 

przebywała osoba z objawami zakażenia, a także przeprowadza się rutynowe 

sprzątanie, zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia itp.), których dotykał. 

Jednocześnie  stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

6. W widocznym miejscu umieszcza się numery telefonów alarmowych, do organu 

prowadzącego, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, do stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

 

 

 



 

 

NR TEL. DO ORGANU PROWADZĄCEGO 

63-279-17-86 

............................................................................................... 

NR TEL. DO ORGANU SPRAWUJACEGO NADZÓR 

PEDAGOGICZNY 

63 2205 101 

780 386 120 

............................................................................................... 

NR TEL. DO STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 

 697777304 

................................................................................................. 



 



 

 


