
Procedury wewnętrzne postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia COVID-19 

w Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka  w Brześciu Kujawskim 

 
 

 

Podstawa prawna: 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642 , 742, 780) 

 

Zgodnie z: 

wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia                    

i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej, w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.                        

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374, 567) 

wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. 

 
 
 

1. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim mogą 

przebywać jedynie dzieci i pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 
 

2. Do zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych oraz konsultacji dla uczniów 

nie angażuje się osób  z istotnymi problemami zdrowotnymi. 
 

3. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe - gabinet pielęgniarki, zaopatrzony w maseczki, rękawiczki                            

i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

 
 

Podejrzenie zakażenia u pracownika 

 

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (takich jak kaszel, gorączka, 

duszności, katar) u pracowników poza miejscem pracy, nie powinni oni przychodzić do 

pracy, powinni pozostać w domu i zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły oraz skontaktować 
 



się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną - PSSE we Włocławku, ul. 

Kilińskiego 16 w godz. 7
15

-14
50

 nr tel. 54 4116833 (lub 54 4116840),  Oddziałem 

zakaźnym w Toruniu ul. Kraszewskiego 4/4A tel. 56 6582547 (lub 56 6582500), a w razie 

pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr telefonu 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 
 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (takich jak kaszel, gorączka, duszności, 

katar), pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, zachowując stosowny 

dystans min. 2 m i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 
 

6. Pracownika  z  niepokojącymi  objawami  należy  odizolować  w  wyznaczonym  miejscu 
 

z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. 
 

7. Dyrektor wstrzymuje przyjście do szkoły dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, 

w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

8. Jeżeli niepokojące objawy występują u nauczyciela, który sprawuje opiekę nad dziećmi, 

dyrektor szkoły wyznacza osobę zabezpieczoną w indywidualne środki ochrony osobistej 

- rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos, która po odizolowaniu nauczyciela                    

z niepokojącymi objawami przejmie opiekę nad dziećmi. 

9. Pracownik administracyjny informuje telefonicznie rodziców/opiekunów dzieci 

o  wystąpieniu  niepokojących  objawów  u  nauczyciela i  konieczności  odbioru  dzieci 

ze szkoły  oraz poddaniu ich obserwacji. 

10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 

11. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie 

dotykowe. 

12. Dyrektor szkoły, o zaistniałym fakcie, powiadamia PSSE we Włocławku ul. Kilińskiego 

16 w godz. 7
15

-14
50

 nr tel. 54 4116833 (lub 54 4116840) i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 



Podejrzenie zakażenia u dziecka 
 

 

13. W przypadku stwierdzenia wystąpienia niepokojących objawów u dziecka znajdującego 

się poza szkołą rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania 

dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka. 

14. Rodzic/opiekun prawny dziecka powinien skorzystać z teleporady lekarskiej oraz 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną - PSSE we 

Włocławku, ul. Kilińskiego 16 w godz. 7
15

-14
50

 nr tel. 54 4116833 (lub 54 4116840),  

Oddziałem zakaźnym w Toruniu ul. Kraszewskiego 4/4A tel. 56 6582547 (lub 56 

6582500), a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr telefonu 999 lub 

112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

15. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (takie jak kaszel, gorączka, 

duszności, katar) podczas pobytu w szkole, należy odizolować je w wyznaczonym 

miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Nauczyciel sprawujący                    

w danym czasie opiekę nad uczniem niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odbioru dziecka ze szkoły oraz dyrektora szkoły. Opiekę nad dzieckiem do 

momentu odbioru przez rodziców/opiekunów sprawuje: 
 

a) nauczyciel opiekujący się dzieckiem - jeżeli nie ma pod opieką innych dzieci; 
 

lub 
 

b) pracownik obsługi zabezpieczony w indywidualne środki ochrony osobistej - 

rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos - jeżeli nauczyciel opiekujący się 

dzieckiem z niepokojącymi objawami sprawuje jednocześnie opiekę nad innymi 

dziećmi. 
 

16. Po  otrzymaniu  od  nauczyciela  informacji  o stanie  zdrowia  dziecka  rodzic  jest 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

17. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor 

ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Epidemiologiczną. 

18. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku szkoły. 

19. Pomieszczenie, w którym izolowane było dziecko z objawami chorobowymi po jego 

opuszczeniu jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 
 



20. Pracownik administracyjny informuje telefonicznie rodziców/opiekunów pozostałych 

dzieci o wystąpieniu niepokojących objawów u jednego z podopiecznych i konieczności 

odbioru dzieci ze szkoły oraz poddaniu ich obserwacji. 

21. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,                     

w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 

(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł). 

22. Dyrektor  lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

23. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia                    

COVID-19. 

24. Dyrektor  wraz  z  organem  prowadzącym  na  podstawie  wytycznych,  instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

25. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu                           

w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się                            

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 

do dalszego postępowania. 

 

Przepisy końcowe 

26. Procedury obowiązują od dnia 20 maja 2020 r. do czasu ich odwołania. 

27. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

 

 

Dyrektor szkoły 

/-/ Danuta Kuczyńska  

   


