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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 
WYSTĄPIENIA CHOROBY KORONAWIRUSOWEJ COVID-19 

 
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”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej 
oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie 
pracownicy szkoły. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, 
u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, 
pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający 
przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

 

 

PROCEDURA ZAPOBIEGAWCZA – PODEJRZENIE WYSTĄPIENIA 

ZAKAŻENIA U DZIECKA POZOSTAJĄCEGO POD OPIEKĄ 

PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 
Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką placówki 
wystąpią objawy zakażenia koronawirusem – temperatura ciała powyżej 37°C, 
kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, 
zmiany w okolicach oczy, problemy trawienne. 

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 oddziału i pracowników szkoły. Zalecana odległość od dziecka – 2m. 

2. Opiekun powinien rozmawiać z dzieckiem, wyjaśniać aby w dziecku nie 
wywoływać strachu, lęku. 

3. wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie 
powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka 
w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice 
podejmują decyzję o dalszym postępowaniu. 

5. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel 
sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby 
medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka 
choroby COVID-19. 



6. Należy poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, 
która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami 
organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej. 

7. Zawiadomić Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty. 

8. Poinformować pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem 
koronawirusem. 

9. W przypadku odmowy odebrania dziecka z placówki przez rodzica bądź 
opiekuna prawnego, gdy objawy się nasilą należy niezwłocznie zawiadomić 
pogotowie ratunkowe. 

10. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, 
organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje 
rodziców i pracowników szkoły. 

 


