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Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub 

zachorowania na COVID-19 

 
 

1. Po zauważeniu symptomów choroby u ucznia np. kaszel, gorączka, 
duszność i problemy z oddychaniem, nauczyciel sprawujący w danej chwili 
nad uczniem opiekę, powiadamia niezwłocznie wyznaczoną przez dyrektora 
osobę (dyżurujący wicedyrektor, pedagog szkolny), która dezynfekuje ręce 
i zakłada środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki), 
a następnie odprowadza ucznia do izolatorium – pozostaje z nim, zachowując 
maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2 metrów do momentu 
przybycia do szkoły rodziców/opiekunów. 

Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 
2. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora 
bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 
3. Po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic jest 
zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Odbywa się to 
przy wyznaczonym wejściu. Osoba opiekująca się chorym uczniem 
odprowadza go do wyjścia i przekazuje rodzicowi/prawnemu opiekunowi 
(rekomendowany własny środek transportu)  
4. Przy odbiorze ucznia ze szkoły, nauczyciel podaje rodzicom informację 
o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu 
dziecka w czasie pobytu w szkole. 
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany 
gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, 
z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.). 
6. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę 
uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach 
lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał podejrzany o zarażenie 
uczeń. 
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych 
uczniów, którzy mieli kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie 
koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania 
na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 
8. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem,  
są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie 
potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich 
zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w 
celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi 
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Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 
9. W placówce nie podaje się uczniom żadnych leków – doustnych, 
wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.  
10. Do pracy w szkole 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.  
11.  Pracownicy szkoły 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. 
12. 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. 
13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
dezynfekekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego.  

 
 
 
 


