
IX. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika 

wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje 

odizolowane do Sali Izolatki 005 – wyznaczonego pomieszczenia . W izolatorium 

prowadzi się rejestr pobytu. 

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie 

zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, nakazuje odebrać dziecko ze szkoły 

zalecając kontakt z lekarzem i stacją SANEPID. 

5. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lwówku 

Śląskim 757824359, lub Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Zakaźny Bolesławiec 

757380147 w razie złego stanu dziecka dzwoni na999 lub 112 . 

6. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się do szkoły rodzica /opiekuna 

prawnego ucznia podejrzanego o zarażenie się , dyrektor ma prawo powiadomić 

o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny . 

7. Nauczyciel jeśli jest to możliwe, przeprowadza uczniów do innej pustej sali, 

a sala w której przebywało dziecko z podejrzeniem choroby jest myta, 

dezynfekowana. 

8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszystkie 

środki bezpieczeństwa. 

9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają je ze szkoły bezpośrednio z sali 005 kierując 

się do szkoły przez drzwi obok głównego wejścia do hali sportowej. 

10. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób z którymi 

osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać 

ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która podejmuje decyzję odnośnie 

dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

11. Rodzic ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły o potwierdzonym zakażeniu 

COVID-19 u osoby, która przebywała w placówce, dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem 

uzyskania wskazówek, instrukcji dalszego postępowania. 

12. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły lub ucznia niepokojących objawów  

chorobowych dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły  

kolejnych uczniów do czasu uzyskania zgody odpowiednich organów. 

13.  Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej  stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w  przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.  

14. Pracownik z objawami powinien opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu 

z lekarzem i stacją SANEPID 

 
 


