
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Z DNIA 28 SIERPNIA 2020 R. 

 

 

PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19 

 

 

UCZEŃ 
 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbicę, 

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły, zaleca 

kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID (dotyczy także uczniów pełnoletnich).  

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego, 

założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane 

objawy). 

8. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez 

dyrektora czeka na rodziców. 

9. Nauczyciel dezynfekuje ręce oraz zdejmuje strój ochronny, instruuje uczniów, 

by zdezynfekowali ręce i prawidłowo zdjęli strój ochronny.   

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona. Przechodzą do wyznaczonego miejsca. 

11. Uczniowie z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie 

z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem Covid –19. 

 

PRACOWNIK 
 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbica, fartuch) oraz pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do 

innych osób. 

2. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę przejmującą 

jego obowiązki . 



 

 

3. Jeśli pracownik przebywał w sali z młodzieżą to otwiera okna w sali lekcyjnej lub zleca ich 

otworzenie uczniom, podaje im instrukcję, aby nie zbliżali się, założyli maski jednorazowe, 

zdezynfekowali ręce. 

4. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami. Jeśli 

przebywał on w sali z młodzieżą, to pod  kierunkiem osoby zastępującej uczniowie 

dezynfekują dokładnie ręce, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest 

dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

5. Pracownik z objawami niezwłocznie opuszcza teren placówki z zaleceniem kontaktu 

z lekarzem i Stacją SANEPID. 

6. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy informując o sytuacji dyrektora 

szkoły. 


