
 
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  koronawirusem  

lub zachorowania na COVID-19 u wychowanków i pracowników  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golasowicach 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  

z 25 sierpnia 2020 r. oraz wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych  
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-
CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników ZSP Golasowice,  
w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki.  
 

§ 2 
Zasady pracy personelu  

 
1. Do pracy w ZSP mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe,  bez objawów chorobowych 

sugerujących   infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, pracownik powinien 
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 o możliwości zakażenia koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie udać się do izolatki, informując 
jednocześnie o tym dyrektora. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem 
się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom 

4. W celu ustalenia dalszego postępowania należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się  
do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

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

8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 
 
 

§ 3 



Pomieszczenie na odizolowanie osoby 
 
1. W placówce wyznacza się pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby/dziecka, u której 

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”).  
2. Pomieszczenie to jest wyposażone tylko w niezbędne sprzęty/meble łatwe do dezynfekcji  oraz 

środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice, fartuch ochronny) i płyn 
dezynfekujący.  

3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika placówki, u którego 
podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 
zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony 
osobistej. 

 
 

§ 4 
Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka 

 
1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie klinicznych objawów choroby  

COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków 
ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola. 

2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz 
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 

3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad 
dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie  
o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 

4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka 
należy upewnić się, że podczas opuszczania izolatki nie będzie miało ono kontaktu z innymi 
dziećmi, osobami znajdującymi się na terenie placówki. 

5. Jeżeli wystąpią objawy zakażenia u dziecka lub personelu należy wykonać notatkę służbową, 
w której należy wskazać objawy, rekomendację otrzymaną od stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
podjęte działania, listę pracowników, dzieci oraz osób trzecich przebywających tego dnia 
w placówce, które mogły mieć styczność z zakażonym. 

6. Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można 
uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590. 

 
§ 5 

Pozostałe regulacje 
 
1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców                           

i opiekunów prawnych dzieci. 
 
 


