
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0220.4.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku z dnia 15 maja 2020 r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID-19 

 
§ 1 

 

Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach 

gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKOWE PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE 
 

1. Pracownicy z objawami tj. (gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem) nie mogą 

przychodzić do pracy.  

2. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników, interesantów, uczniów przy 

wejściu do placówki. Pracownicy stojąc w kolejce powinni  zachować bezpieczny odstęp, zgodnie  

z aktualnymi zaleceniami GIS, MZ i MEN. 

3. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,2 stopni C) lub wyraźnych oznak 

choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu , dana osoba nie może 

zostać wpuszczona na teren zakładu. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS. 

4. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 poza zakładem pracy  lub miał kontakt 

z osobą zarażoną, musi zgłosić taki fakt do pracodawcy. 

5. Dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak 

najszybciej zgłosi ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

6. Potrzebne numery telefonów, w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej należy umieścić w ogólnodostępnych miejscach. 

 

 

§ 3 

OGÓLNE ZASADY OGRANICZAJĄCE ROZPOWSZECHNIANIE  

SIĘ WIRUSA 

 

1.  W przypadku, jeżeli istnieje podejrzenie zakażenia, i występują objawy koronawirusa pracownik 

szkoły bezzwłocznie powiadomi telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  

w Olecku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE! Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać 

informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


2. Nie należy zgłaszać się osobiście do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (chyba, że 

zostaniemy o to poproszeni w określonym terminie) ani nie należy udawać się do szpitala bez 

wcześniejszego uzgodnienia, gdzie należy się zgłosić i czy jest to potrzebne. 

3. W przypadku, jeżeli istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie ma jeszcze objawów, należy pozostać  

w domu, unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

§ 4 

PODSTAWOWE ZASADY I  ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

1. Obowiązek zapewnienia ochrony twarzy dla pracowników zakładu. Do ochrony twarzy i rąk zaliczają 

się m.in. szyby ochronne (dla obsługi interesanta), bariery odległościowe, przyłbice ochronne, maseczki 

ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia 

się od osób zarażonych. 

2. Obowiązek noszenia maseczek przez osoby z zewnątrz, które  poruszają się po terenie placówki. 

3. Obowiązek zapewnienia utrzymania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami oraz innymi 

osobami zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS, MZ i MEN. 

4. Częste mycie rąk – Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 

możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).  

5. Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu- Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta 

i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza  

i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym 

wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub 

dotykane, np. przy powitaniu, osoby.  

6. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 

zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 

przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

7. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do miejsc, w których 

szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem.  Jednak 

w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć 

porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć 

wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy 

paragrypy), czy bakteryjną ((pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, 

mykoplazama).  

8. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do miejsc,  

w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania 

oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

9. Dbanie o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

10. Promowanie w miarę możliwości kontaktu z interesantami za pomocą urządzeń 

teleinformatycznych. 



11. Zapewnienie, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: 

biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, myszy 

komputerowe) a także wyposażenie muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub 

przecierane wodą z detergentem; 

12. Umieszczenie dozowników/pojemników z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych 

miejscach i upewnienie się, że dozowniki te są regularnie napełniane. 

13. Praca zdalna - Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może 

polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej  

w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. 

§ 5 

OBOWIĄZKOWE PROCEDURY W PRZYPADKU ZDIAGNOZOWANIA WIRUSA  

U PRACOWNIKÓW/INTERESANTÓW/ DZIECI. 
 

 

1. Tryb postepowania w przypadku przebywania w budynku szkoły osoby, co do której zachodzi 

podejrzenie koronawirusem SARS-COV-2 : 

a) należy zaopatrzyć OSOBĘ w maseczkę ochronną. 

b) zapewnić natychmiastową jego izolację poprzez pozostawienie OSOBY w miejscu do tego 

przeznaczonym, zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS, MZ i MEN. 

c) poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (SANEPID). 

d) poinformować pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi. 

e) w budynku w którym doszło do zdarzenia w danym dniu dyrektor lub wyznaczona przez niego 

osoba we współpracy z pracownikami sporządza listę osób, które miały bliski kontakt  

z OSOBĄ z podejrzeniem zakażenia podczas jego obecności w szkole; 

2. Po zabraniu OSOBY z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez transport, 

należy: 

a) wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie w którym przebywał OSOBA (umieścić na drzwiach 

informację) oraz poddanie obszaru, po którym poruszała się, gruntownemu sprzątaniu  

i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.), następnie wywietrzyć 

pomieszczenia, w którym przebywała OSOBA. Dyrektor tej placówki w porozumieniu  

z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji 

na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

b) w budynku w którym doszło do zdarzenia w danym dniu dyrektor we współpracy  

z pracownikami ustala, czy personel zajmujący się daną OSOBĄ był odpowiednio zabezpieczony  

i czy miał bliski z nią kontakt. Personel mający bliski kontakt z OSOBĄ bez zabezpieczenia w 

środki ochrony osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania 

informacji o wyniku testu OSOBY. 

c) Dyrektor zwróci się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wynik testu  

w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanej OSOBY, następnie wprowadzi reguły 

postępowania zgodnie z wytycznymi PSSE. 

 

             

                                                                        

 

 


