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Procedura postępowania 

 na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  

 w Szkole Podstawowej  w Jamnicy 

 

1) Cel procedury  

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania na wypadek zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 

pracy dzieci, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Jamnicy  w trakcie pandemii 

koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły.  

2) Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy dzieci oddziału przedszkolnego, uczniów oraz wszystkich 

pracowników Szkoły Podstawowej w Jamnicy świadczących pracę na terenie placówki                       

w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.  

3) Odpowiedzialność  

1) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamnicy. 

2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń, 

udostępnienie w sekretariacie szkoły. 

3) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP.   

 

4) Zasady postępowania pracowników na terenie Szkoły Podstawowej w Jamnicy                        

w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 u pracownika. 

1) Pracownik, który zauważył u siebie niepokojące objawy choroby, takie jak: 

podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie 

powiadamia drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy.  

Pracownik powinien skontaktować się z telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Nowym Sączu, ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz, 

tel. (+48) 18 443 54 64 , tel. sekr. (+48) 18 443 57 32; 692 238 655 (poza godzinami 

urzędowania); oddziałem zakaźnym w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu, tel. 

(018) 44-32-123, a w razie pogarszania się stanu zdrowa zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że może być zakażony koranowiarusem. Dyrektor powiadamia 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu i stosuje się ściśle do 

wydawanych przez nią instrukcji i poleceń. 

2) Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora. 

Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia 

informacji. 



3) Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje 

go o dalszym postępowaniu określonym w pkt. 1). 

4) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenia koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa 

pracownika od pracy. Pracownik zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu 

wyposażanym w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Dyrektor szkoły powiadamia 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu i stosuje się ściśle do 

wydawanych przez nią instrukcji i poleceń.  

5) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji 

powierzchni płaskich (podłóg, ścian, blatów) i powierzchni dotykowych (klamek, 

włączników, poręczy, uchwytów itp.). 

6) Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie budynku lub 

w jego częściach co osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt                              

z zakażonym.  

7) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników dyrektor powiadamia 

pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.  

 

5) Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 u dziecka.  

1) Nauczyciel lub pracownik obsługi, który zauważył niepokojące objawy choroby u 

dziecka niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. Dyrektor powiadamia 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu i stosuje się ściśle do 

wydawanych przez nią instrukcji i poleceń. 

2) Jeśli dziecko  manifestuje objawy chorobowe, zostaje odizolowane  w wyznaczonym 

pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.  

3) Opiekę na dzieckiem sprawuje osoba wyznaczone przez dyrektora, zabezpieczona 

niezbędnymi środkami ochrony i z zachowaniem dystansu minimum 2 m. 

4) Wyznaczony przez dyrektora nauczyciel niezwłocznie informuje jednego                                           

z rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

5) Pomieszczenie, w którym przebywało dziecko z objawami chorobowymi, zostaje 

poddane gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.   

 

 

 

………………………………………………………  

(podpis dyrektora) 


