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PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
KORONAWIRUSEM U 

 
 
 
PODSTAWA PRAWNA 
 
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19. 

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019  

r. poz. 59 ze zm.) oraz  

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. 

 
§ 1 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U UCZESTNIKA LUB INSTRUKTORA 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych  

oraz wszystkich pracowników szkoły. 

2. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa  

w okresie COVID19. 

3. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu zajęć (w tym wychowawcy, 

instruktorzy, kadra kierownicza) są zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym 

w szczególności zakaźnej oraz nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych.  

4. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, 

w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny 

oddychania oraz zgłosić złe samopoczucie kierownikowi placówki. 
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5. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub instruktora zajęć niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem zastosowany zostanie następujący schemat 

postępowania: 

a. Odizolowanie osoby w oddzielnym pomieszczeniu; 

b. Niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia z miejsca zajęć (w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów 

u uczestnika zajęć); 

c. Konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej; 

d. Stwierdzenie podejrzenia zarażenia koronawirusem, jeśli podwyższona 

temperatura utrzymuje się oraz występują inne objawy; 

e. Kontakt telefoniczny z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia pod nr 999 lub 112 w celu 

poinformowania o możliwości zakażenia koronawirusem; 

f. Kontakt z dyrekcją placówki właściwej oraz dyrekcją placówki, w której 

odbywają się zajęcia edukacyjne. 

6. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic/ 

opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły bez zbędnej zwłoki,  

nie później niż w ciągu 90 minut. 

7. Dodatkowe działania i procedury będą bezwzględnie uzależnione od zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego związanych z zaistniałym przypadkiem.  

8. Instruktorzy zajęć zostali poinformowani o procedurze postępowania w przypadku 

podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności 

powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

9. W przypadku stwierdzenia możliwości zakażenia koronawirusem przeprowadzona zostanie 

dodatkowa dezynfekcja sprzętu używanego do prowadzania zajęć. 

§ 2 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTWIERDZONEGO 
ZAKAŻENIA SARS-COV-2 U UCZESTNIKA LUB INSTRUKTORA ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH 
 

1. Zastosowanie wszelkich zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
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2. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i przekazanie im wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Bezzwłocznie powiadomienie dyrekcji placówek, na terenie których przebywała osoba 

zakażona. 

4. W przypadku wątpliwości – konsultacja z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną. 

 
 


