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Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem 

SARS-COV-2  lub zachorowania na COVID-19 
 

I. Informacje ogólne: 

1. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów, przyjeżdżających do 
szkoły na konsultacje lub egzaminy. 
2.  Dokument nie wyłącza obowiązywania funkcjonujących dotychczas w szkole procedur. 
3. Wszyscy pracownicy obowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
4. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na zakażenie wirusem SARS-COV-2. Ta sama zasada odnosi się do uczniów. 
5..Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą 
zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie 
lub izolacji nie mogą przebywać w szkole i internacie. 
6. Wszyscy pracownicy muszą być zabezpieczeni środkami ochrony osobistej (maseczka, 
rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji). Środki ochrony osobistej zapewnia dyrektor 
szkoły. 
7. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na konsultacje lub egzaminy muszą posiadać 
maseczki i rękawiczki jednorazowe. Płyny dezynfekujące zapewnia szkoła. 

8.. Pomiar temperatury u uczniów/pracowników przeprowadzony w miarę potrzeby,możliwy 
jest jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

 
II.  Postępowanie wobec pracownika lub ucznia szkoły: 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem 
SARS-COV-2. takich jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem                                         
u przebywającego w szkole na konsultacjach lub egzaminach  ucznia lub pracownika 
będącego na stanowisku pracy, dyrektor szkoły: 
a) Niezwłocznie izoluje ucznia/pracownika od pozostałych osób umieszczając go                          

w izolatce w Internacie. Izolatka wyposażona jest  w maseczki, rękawice 
jednorazowe, środki do dezynfekcji. 

b) W przypadku ucznia powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów. 
c) W przypadku, kiedy stan zdrowia ucznia/pracownika  nie wymaga pomocy 

Państwowego Ratownictwa Medycznego, umożliwia się na terenie szkoły, 
internatu skorzystanie z teleporady medycznej, decyzją lekarza uczeń/pracownik 
może  udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu,  unikając 
transportu zbiorowego. 

d) W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia ucznia/pracownika dyrektor wzywa 
pogotowie ratunkowe. 

e) Powiadamia Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni 
tel. 14 612 32 34 i  stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
Infolinia NFZ tel. 800 190 590 
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W razie nieobecności w szkole dyrektora, pracującego zdalnie, działania z pkt. 2 
podejmuje odpowiednio: nauczyciel prowadzący konsultacje, kierownik administracji, 
kierownik internatu, wicedyrektor, wychowawca w internacie.O zaistniałej sytuacji 
natychmiast powiadamia dyrektora szkoły dzwoniąc na numer 69172168. 

2. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem SARS-COV-2.  zostaje 
skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność 
wirusa PaństwowyPowiatowy  Inspektor Sanitarny w Bochnizawiadamia o tym 
dyrektora szkoły,a następnie w porozumieniu podejmują dodatkowe kroki 
profilaktyczne. 

3. Dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący po otrzymaniu informacji od 
Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni 

III. Postepowanie z pomieszczeniami szkoły, jeśli  wystąpił przypadek osoby  z 
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2: 

1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał opisany w pkt II. 2 uczeń/pracownik 
zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji powierzchnie, z którymi miał 
kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, stoliki, krzesła, parapety itp.). Zadania te 
wykonuje wskazany przez dyrektora pracownik. 

2. Upoważniony przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym 
samym miejscu i czasie w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie wirusem SARS-COV-2. 

3. W przypadku, gdy uczeń /pracownik szkoły został skierowany do szpitala  z 
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2. dyrektor szkoły w porozumieniu z 
Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Bochnimoże podjąć 
decyzję o zamknięciu szkoły/internatu na jeden dzień w celu przeprowadzenia 
dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

 IV. Podstawowe  środki ochronne  zabezpieczające przed zakażeniem SARS-COV-
Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 
ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych. 
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 
możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania 
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość.  Należy zachować dystans społeczny, co najmniej 2 
metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. 

4. Unikać 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 osobę. 

Elżbieta Kucybała 

Dyrektor szkoły 


