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Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii - 

postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły: 

 

• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

• W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 

mniej dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych).  

• Przygotowane jest pomieszczenie (sala nr 8), w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

• W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy szkoły  

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

• W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

• Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

• W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 

 

• Zapewnienie młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu do szkoły, odbywa 

się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 


