
ZAŁĄCZNIK 1 

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia    

u uczniów i pracowników  szkoły 

       

 

1.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u pracowników szkoły  

 

1) Do pracy w szkole/internacie/bursie 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. 

 

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

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

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę 

możliwości praca zdalna).  

 

3) Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

 

4) Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej 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. 

 

5) 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).  

 

6) 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. 



7) 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. 

 

8) Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

9) Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, 

ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora 

szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację 

o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

10) Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu 

z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się 

od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach. 

 

11) Państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, 

a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie 

szerzeniu się zakażeń i zachorowań. 

 

2.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów. 

 

1) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, 

w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości 

od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

 

2) O zakażeniu ucznia powiadamiają dyrektora szkoły  rodzice lub sanepid. Jeżeli u dziecka, 

które przebywa na terenie szkoły, podejrzewa się infekcyjną chorobę wirusową, to funkcję tę 

pełni osoba wyznaczona zgodnie z procedurami ustalonymi przez dyrektora szkoły. 

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


Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący 

min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką. 

 

3) Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 

otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny. 

W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić 

dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustali listę 

kontaktów osoby zakażonej. 

 

4) W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są 

za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się 

wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne 

przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. 

Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, 

ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

 


