
 

 

 

 

 VII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem 
koronawirusem lub zachorowania pracownika na COVID-19 

 
 

A. Odrębne pomieszczenie do izolacji 
 Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. 
 Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane. 
 Z pomieszczenia usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować. 
 

1.  Natychmiastowe odsunięcie od pracy i izolacja pracownika 
 

B. Pracownik szkoły /Dyrektor 
 Do pracy przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną. 
 Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy choroby 

zakaźnej natychmiast informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły. 
 Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym  pomieszczeniu. 
 Pracownik poddany izolacji czeka na dalsze polecenia. 
 Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela 

natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego 
pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. 

 O zdarzeniu niezwłocznie informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci. 
W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana. 
 

2. Powiadomienie właściwych służb 
 

C. Dyrektor 
 Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Stosuje się do ściśle 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

 Odsyła pracownika do domu własnym środkiem transportu lub dzwoni po karetkę pogotowia 

(w zależności od stanu zdrowia pracownika). 

 
 

3. Zakończenie procedury 
 

 D. Pracownik szkoły/dyrektor 
 Pracownik szkoły, który kontaktował się  z izolowanym zgodnie z instrukcją zdejmuje środki 

ochrony osobistej. 
 Pomieszczenie, w którym przebywał odizolowany pracownik szkoły jest dokładnie sprzątane i 

odkażane. 
 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać dokładnemu sprzątaniu i 

odkażaniu. 
 Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie. 
 Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo pozostałych osób przebywających w szkole, informuje 

organ prowadzący oraz powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o możliwym zakażeniu 
COVID 19 w celu uzyskania instrukcji do dalszego postępowania. 

 


