
Załącznik nr 3 

Do Zarządzenia Nr 23/2020 z dnia 21 maja 2020 r. 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 

  

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem  

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 

59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. 2020 poz.780), 

 Wytyczne przeciwepidemiczne  Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 

2020r. 

 Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Cel procedury: 

1. Wyznaczenie sposobów postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem  

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 

 

2. Określenie obowiązków i zadań nauczycieli i pracowników obsługi w sytuacji wystąpienia 

zachorowania lub jego podejrzenia. 

 

 



Uczestnicy postępowania: 

• Uczniowie 

• Nauczyciele 

• Pracownicy niepedagogiczni 

• Dyrektor SP Dąbrowa 

• Rodzice/prawni opiekunowie 

 

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika 

wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje 

odizolowuje do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (klasa III). 

a) Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

b) Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

c) Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia 

rodziców o zaistniałej sytuacji. 

d) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną 23 654 35 73, w razie złego 

stanu dziecka dzwoni na 112  

 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

a) Telefonicznie zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatorium 

b) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

c) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów 

prawnych dzieci. 

 


