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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej
2. Celem procedury jest zminimalizowanie i/lub zapobieganie wystąpieniu zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19
3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz
obsługę administracyjną szkoły
4. Procedura dotyczy również wszystkich uczniów Szkoły, ich rodziców/opiekunów prawnych,
oraz pozostałe osoby przebywające na terenie Szkoły w sprawach służbowych, w tym:
 przedstawicieli Organu Prowadzącego, Instytucji Samorządowych i kulturalnych
 przedstawicieli Ośrodków Szkoleniowych i innych placówek oświatowych i
dydaktycznych
 zaopatrzenia szkoły i innych
5. Wejście na teren szkoły wszelkich Podmiotów zewnętrznych jest możliwe tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami administracji, bądź za zgodą
Dyrektora Szkoły
6. W związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Dyrektor szkoły w porozumieniu
z przedstawicielami Rady Pedagogicznej ustala na terenie Szkoły miejsce izolacji,
wyposażone w maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji, oraz podstawowe środki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
7. Wszelkie regulacje w niniejszym dokumencie uwzględniają aktualne zarządzenia GIS, MZ i
MEN w związku z sytuacją epidemiczną na terenie państwa

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
A) Postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia, bądź podejrzenia zakażenia u
pracownika szkoły
A1) Objawy występujące u pracownika przed przyjściem do pracy
1. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe,
które mogłyby świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, takie jak:


Gorączka
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Kaszel



Objawy przeziębieniowe



Stan podgorączkowy, lub wysoka temperatura



Duszności, lub kłopoty z oddychaniem



Bóle mięśni, bądź ogólne zmęczenie –

ma obowiązek:
2. Pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem i/lub stacją sanitarnoepidemiologiczną, bądź oddziałem zakaźnym szpitala najbliższego miejscu swojego
zamieszkania i poinformować o swym stanie zdrowia;
3. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły;
4. W razie pogorszenia się stanu zdrowia – skontaktować się ze służbami medycznymi, lub
sanitarno-epidemiologicznymi, informując o możliwym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2;
5. Niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o zastosowanych wobec niego zaleceniach
lekarza i/lub inspekcji sanitarno-epidemiologicznej;
A2) Objawy występujące u pracownika na miejscu pracy
1. Pracownik szkoły, który podczas świadczenia pracy na terenie szkoły, zauważy u siebie
niepokojące objawy, o których mowa w punkcie A1 pkt 1), ma obowiązek:
2. Niezwłocznego poinformowania drogą telefoniczną dyrektora szkoły, bądź pracowników
administracyjnych o złym samopoczuciu a następnie:
3. Zostaje natychmiast odsunięty od miejsca pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej
miejsca izolacji, którym jest wydzielony gabinet, lub pokój na terenie szkoły, wyposażony
w maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcji, oraz podstawowe środki przeciwbólowe, lub
przeciwgorączkowe;
4. W razie konieczności inny pracownik szkoły, skierowany przez dyrektora pomaga w
niezwłocznym przemieszczeniu się pracownika z objawami chorobowymi do miejsca
izolacji;
5. Pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 pozostaje w miejscu odizolowania do
czasu przyjazdu służb medycznych, bądź przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznej
6. o zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły, lub osoba działająca z jego upoważnienia, informują:
 Organ prowadzący
 Właściwą terytorialnie stację sanitarno-epidemiologiczną, działając w zgodzie z ich
zaleceniami

Z ESPÓŁ S ZKÓŁ
T ECHNICZNYCH I O GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM . S TEFANA B ANACHA
W J AROSŁAWIU
7. Obszar szkoły, bądź miejsce pracy, w którym poruszał się pracownik poddany izolacji,
powinien zostać niezwłocznie i dokładnie zdezynfekowany i posprzątany
8. Zadania wymienione w punkcie 4 i 7 realizuje pracownik szkoły oddelegowany przez
dyrektora szkoły, oraz zabezpieczony odpowiednimi środkami ochrony osobistej (maseczka,
rękawiczki, środek dezynfekcyjny)
9. Dyrektor, lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym
samym czasie i miejscu z osobą podejrzaną o zakażenie wirusem SARS – CoV -2
10. Wobec osób wskazanych w punkcie 9 zostają podjęte odpowiednie działania, zgodne z
zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej, przekazanymi podczas wcześniejszej
rozmowy telefonicznej.

B) Postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia, bądź podejrzenia zakażenia u
ucznia szkoły
B1) Objawy występujące u ucznia przed przyjściem do szkoły
1. Uczeń, który przed przyjściem do szkoły zauważy u siebie objawy chorobowe, które
mogłyby świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, opisane w punkcie A1.1, ma
obowiązek pozostać w domu oraz:
2. Poinformować o zaistniałej sytuacji rodziców/ opiekunów prawnych
3. Rodzice, bądź opiekunowie prawni są zobowiązani do przekazania niezwłocznej informacji
telefonicznej o stanie zdrowia ucznia: wychowawcę klasy oraz właściwą terytorialnie stację
sanitarno-epidemiologiczną, i/lub oddział zakaźny najbliższego terytorialnie szpitala;
4. Rodzice, bądź opiekunowie prawni stosują się do zaleceń przekazanych przez służby
medyczne, lub stację sanitarno-epidemiologiczną
B2) Objawy występujące u ucznia po przyjściu do szkoły
1. Wszyscy uczniowie przebywający na terenie szkoły, zarówno w klasach podczas zajęć, jak i
przemieszczając się w czasie przerw, mają obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta
i nos
2. Uczeń, który po rozpoczęciu, lub w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, zauważy u siebie
objawy chorobowe, opisane w punkcie A1.1, bądź złe samopoczucie ma obowiązek
poinformować o zaistniałej sytuacji nauczyciela prowadzącego zajęcia;
3. Nauczyciel niezwłocznie informuje o tym zdarzeniu dyrektora szkoły oraz rodziców/
opiekunów prawnych;
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4. Uczeń, który poinformował o złym samopoczuciu, bądź pogarszającym się stanie zdrowia,
w związku z podejrzewanym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zostaje
natychmiast odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego
w maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcji, oraz podstawowe środki przeciwbólowe i
przeciwgorączkowe;
5. Uczeń zostaje odprowadzony na miejsce izolacji z pomocą wyznaczonego przez dyrektora
pracownika szkoły i pozostaje w miejscu izolacji pod jego opieką do czasu przybycia do
szkoły rodziców/opiekunów prawnych
6. Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły, o którym mowa w pkt. 4, jest
zabezpieczony odpowiednimi środkami ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, środek
dezynfekcyjny)
7. Obszar, w którym poruszał się, lub przebywał uczeń odizolowany, zostaje poddany
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji
8. Zadania, o których mowa w pkt 6 wykonuje pracownik oddelegowany do ich wykonania
przez dyrektora szkoły. Jest on wyposażony w środki ochrony osobistej, wymienione w
punkcie 5.
9. Rodzice, bądź opiekunowie prawni ucznia poddanego izolacji są zobowiązani do
niezwłocznego informowania dyrektora szkoły zarówno o stanie zdrowia ucznia, jak i o
wszelkich działaniach i zaleceniach wydanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną
względem ucznia, w celu podjęcia przez dyrektora szkoły odpowiednich działań, zgodnych
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, względem osób, które miały w szkole
kontakt z zakażonym
10. W przypadku, gdy badanie na obecność COVID-19 dało u ucznia wynik pozytywny,
dyrektor szkoły zawiadamia o zaistniałej sytuacji organ prowadzący, oraz kontaktuje się z
właściwą terytorialnie stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania zaleceń i
ewentualnego

wdrożenia

dodatkowych

procedur

postępowania,

adekwatnych

do

zaistniałego przypadku
11. Dyrektor szkoły, bądź upoważniony przez niego pracownik ustala listę osób: uczniów i
nauczycieli, którzy podczas zajęć szkolnych mieli kontakt z zakażonym
12. O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły, lub wychowawca klasy informuje rodziców
wszystkich uczniów, którzy mieli kontakt z zakażonym, w celu dokładnej obserwacji ich
stanu zdrowia
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C) Postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie
szkoły
1. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
Sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych, zmianie modelu
kształcenia, bądź o innych środkach prewencyjnych
2. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 u pracownika, bądź ucznia, dyrektor
szkoły informuje o tej sytuacji organ prowadzący i kuratora oświaty
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19, dyrektor zobowiązany jest do
stosowania się wobec zaleceń sanitarnej stacji epidemiologicznej, bądź Państwowego
Inspektora Sanitarnego.
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