
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u pracownika 

Publicznej Szkoły Podstawowej Żelechlinku 

 

1. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacji 

publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat 

rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia 

koronawirusem.   

2. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy 

chorobowe, takie jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 

37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, duszności i kłopoty 

z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nie przychodzi do pracy, tylko 

pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05 tel. 44 724 45 84 lub 44 724 45 85; 

po godzinach urzędowania: tel. 502-237-659) lub oddziałem zakaźnym szpitala (tel. 

44 725 72 10 lub 44 725 72 11), a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 

999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.  

3. Pracownik informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz o zastosowanych wobec 

niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on 

niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca 

izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji, gdzie 

oczekuje na transport do domu lub szpitala. Dyrekcja kontaktuje się z właściwą stacją 

sanitarno-epidemiologiczną (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05 tel. 44 

724 45 84 lub 44 724 45 85; po godzinach urzędowania: tel. 502-237-659), w celu 

uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, 

adekwatnych do zaistniałego przypadku.  

5. Dyrektor powiadamia o zdarzeniu organ prowadzący (tel. 44 712 27 12).  

6. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pracownika należy zadzwonić pod nr 999 lub 

112. 



7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany wietrzeniu 

i gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi 

miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających 

w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania 

zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną. 

9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt 

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi 

opiekunami. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca 

się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Niezbędne numery telefonów do pilnego kontaktu  

Organ prowadzący szkołę: Gmina Żelechlinek tel. 44 712 27 12 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz.  

(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05) tel. 44 724 45 84 lub 44 724 45 85 

po godzinach urzędowania: tel. 502-237-659 

 

Kuratorium Oświaty : Łódzki Kurator Oświaty tel. 42 637 70 55; Delegatura Piotrków 

Trybunalski tel. 44 649 77 41 

 

Służby medyczne Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35,  

97-200 Tomaszowie Maz tel.: 

- 44 725 72 12 - Poradnia Chorób Zakaźnych 

- 44 725 72 10 - Oddział Zakaźny 

- 44 725 72 11 - Oddział Zakaźny 

 


