
 

Procedura postępowania  
na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  

u ucznia / nauczyciela / pracownika w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu 
 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), 

• Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2021r. 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole 
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy 

szkoły 
 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły  w przypadku 
podejrzenia  zakażenia COVID-19  

 
1. Dyrektor szkoły zobowiązuje Inspektora BHP do podjęcia działań informacyjnych  

i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się 
COVID-19 oraz podniesienia bezpieczeństwa pracowników szkoły. 

2. Pracownicy szkoły przechodzą instruktaż postępowania w przypadku  wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ, GIS.  

3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

4. Pracownicy są poinformowani, że w przypadku  wystąpienia niepokojących objawów 
choroby nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 
zakażeni koronawirusem. 

5. Pracownik, u którego występują widoczne objawy wskazujące na chorobę zakaźną nie jest 
dopuszczony do pracy.  

6. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 

pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 
7. W celu przeciwdziałania COVID-19 dyrektor szkoły może polecić pracownikowi 

wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem 
jej stałego wykonywania (praca zdalna). 

8. Dyrektor szkoły na wypadek pojawienia się u osoby przybywającej na terenie szkoły 
objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem, wyznacza i przygotowuje (m.in. 



wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydziela miejsce, 

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji 
dróg oddechowych. 

Wyznacza się salę nr 11/parter „szatnia w-f dziewcząt”  oznaczone jako miejsce,  
w którym można odizolować pracownika w przypadku stwierdzenia widocznych objawów 

choroby wskazującej na chorobę zakaźną, do czasu opuszczenia przez niego obiektu szkoły. 
9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w 

domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 
10. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 

mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

11. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy  
z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację 

Sanitarno–Epidemiologiczną w Radomiu ul. gen. L. Okulickiego 9D tel. 48/ 345 15 89 lub 
zadzwonić pod numer alarmowy 112, ewentualnie pod numer tel. 48/ 361 52 20 do 
oddziału zakaźnego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przy 
ul.Tochtermana 1. 

12. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 
* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

13. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 
14. Notatka zawiera następujące informacje: 

a) datę,  
b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,  

c) godzinę powiadomienia rodziców – w przypadku ucznia,  
d) opis przebiegu działań. 

15. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły. 
16. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący. 
17. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem. 

18. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

19. W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe 
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

20. W przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym 
domową z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną koronawirusem lub 

sprawowania opieki nad małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym, po wydaniu 
odpowiednich poleceń przez dyrektora, należy uznać nieobecność pracownika za 



usprawiedliwioną. Dyrektor może zastosować interpretację zgodną z zaleceniami Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 
21. Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak 

najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania. 
22. Najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz 

racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc na całodobową 
infolinię NFZ – 800 190 590. 

23. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 
 

Nauczyciele i pracownicy szkoły opiekujący się uczniem 

 
1. Jeśli nauczyciel lub pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie 
izoluje ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu. 

2. Uczeń  do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły. 
Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki 

jednorazowe, fartuch z długim rękawem). 
3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z uczniem, przejawiającym niepokojące objawy 

sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. 
Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum. 

4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w klasie, w której przebywał uczeń  
z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką 
pozostałych uczniów i zadbać, by: 
1) umyli ręce zgodnie z instrukcją, 

2) jeśli to możliwe, przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub wyszli  

na zewnątrz budynku szkoły. 
5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności 

myjących i dezynfekujących w sali. 
6. Po umieszczeniu ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej 

komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego 
odbioru dziecka ze szkoły. 

7. Odbiór ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru ucznia obowiązującą  
w okresie pandemii koronawirusa. 
 
 

Przekazanie ucznia rodzicom  
 

1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice 
zobowiązani są do poinformowania o gotowości odbioru dziecka ze szkoły. Pracownikowi 

szkoły, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł. 
2. Rodzic odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci 

rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem ucznia rodzic dezynfekuje 
dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły. 



3. Uczeń zostaje przekazany rodzicowi przez nauczyciela/pracownika szkoły, który się nim 

opiekował w izolatce. 
4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do 

ustalonego miejsca odbioru ucznia (np. przedsionka szkoły) i czeka na otwarcie drzwi 
zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica ucznia najpierw 

identyfikuje rodzica, a następnie wydaje ucznia. 
5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica  

o okazanie dowodu tożsamości. 
6. W razie potrzeby rodzic może wejść do przedsionka szkoły. 

7. Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje ucznia 
rodzicowi oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u ucznia. 

Może przekazać rodzicowi również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-
epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic opuszcza szkołę  

i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 
8. Jeśli rodzic odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje 

wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął  
w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić ucznia do rodzica. Pracownik 

obserwuje ucznia do chwili, gdy rodzic go przejmie. 
9. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi dezynfekuje 

rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.  
10. Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą 

odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem zgodnie z instrukcją sprzątania  
i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników szkoły. 

 

Sposób prezentacji procedury 

1. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści  

z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 
3. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej szkoły 

 
 

Dyrektor szkoły – B.Marczykowska 
 

Procedura wchodzi w życie z dniem: 1.09.2021r. 
 

 

 


