
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB 

ZACHOROWANIA NA COVID-19 

I. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu 

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. 

● Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, 

● Powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 58 5313931,  telefon 

całodobowy +48 601448 661, +48 603561349  

● Stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. 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.). 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

7. 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 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci lub rodzica w Szkole 

Podstawowej nr 11 w Tczewie 

 1. W przypadku zauważenia objawów: 

● gorączka powyżej 38oC 

● kaszel 

● duszności 

należy zawiadomić natychmiast dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka  



2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce 

(gabinet pielęgniarki). Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, 

przyłbica, rękawiczki). Zalecana  odległość od dziecka – 2 m. We wspomnianym pomieszczeniu, 

w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: 58 5313931 lub (+48)601448 661 

oraz organ prowadzący 58 7759326  

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym 

postępowaniu. 

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym 

i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły. 

 


