
 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA 
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 

OBOWIĄZUJĄCA W ZPSM im. W Kilara w Katowicach 
POSM I st. im. S. Moniuszki 

POSM II st. im. K. Szymanowskiego 

 

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 

U UCZNIA 
 

 

 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2. 

 

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły. 

 

3. Zasady postępowania 

1) Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych (POSM I st. sala nr 19/POSM II st. sala nr 16a). 

2) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (od 38 stopni Celsjusza, kaszel, 

duszność musi odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

Sekretariat Szkoły. Pracownik administracji/wicedyrektor/nauczyciel powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). Rodzice muszą skutecznie i jak najszybciej odebrać ucznia ze 

szkoły i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

3) W przypadku szybko pogarszającego się stanu należy wezwać Pogotowie Ratunkowe.  

4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, należy 

poddać bezzwłocznie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.)  

5) W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Katowicach.  



 

 

6) Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

7) Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się 

do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 
Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-

20202021-w-warunkach-epidemii 08.2020r. 
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