
 
 

1 
 

Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 33/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu 

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID- 19  

przez osoby przebywające/pracujące  

w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu  

 
I. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378, Dz. U. z 

2021 poz. 4, 619 i 762), 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215, Dz.U z 2021r. poz. 

4). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz. 502). 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.), 

5. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1604). 

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

u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112, 2401, z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 611.). 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 824). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861), 

9. Wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna od 25 maja 2020r. 

10. Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek szkolnych w trakcie epidemii od 25 maja 2020r. 

11. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

12. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych od 18 stycznia 2021r. 

13. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – aktualizacja 

17.05.2021. 

 

II. Cel procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi i pracownikami 

potencjalnie chorymi na COVID- 19 w taki sposób, aby zdrowe dzieci, ich rodziny  

i pracownicy nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od innych lub ustalenie 

działań, które zminimalizują to ryzyko. 

III. Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

• zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym na COVID-19, 

• zasad postępowania z pracownikiem potencjalnie chorym na COVID-19 

• objawów choroby COVID-19. 

IV. Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów placówki. 
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V. Postanowienia ogólne 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz 

www.gis.gov.pl  a także obowiązujących przepisów prawa. 

2. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną oraz nieprzebywający w jednym gospodarstwie 

domowym z osobami pozostającymi w izolacji w warunkach domowych. 

3. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele wzmacniają 

działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania 

odnotowują w dzienniku zajęć.  

4. Dyrektor szkoły wywiesza w każdym sanitariacie instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne 

zasady dotyczące higieny osobistej.  

5. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz 

sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

6. Dyrektor ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu  

z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-

epidemiologicznej może podjąć decyzję o : 

1)   pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki; 

2)   wdrożeniu trybu nauczania zdalnego; 

3)   wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego; 

4)   ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki. 

 

VI. Objawy choroby COVID- 19 

 

1. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub 

ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcję dróg oddechowych, 

od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak zespół oddechowy 

Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 

(SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje chorobę koronawirusa COVID-19. 

2. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy pacjenci 

mogą odczuwać bóle, mieć przekrwioną błonę śluzową nosa, odczuwać ból gardła lub mieć 

biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zarażają 

się, ale mają bardzo łagodne objawy. Większość osób (około 80%) dochodzi do siebie po 

chorobie bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób, które zachorują na 

COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. Starsi ludzie i osoby z 

podstawowymi problemami medycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, problemy z 

sercem i płucami, cukrzyca lub rnowotwór, są bardziej narażone na ciężką chorobę.  Nawet 

osoby z bardzo łagodnymi objawami COVID-19 mogą przenosić wirusa.  

 

VII. Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby przebywającej na 

terenie placówki, w tym uczniów 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany 

jest natychmiast powiadomić dyrektora placówki.  

2. Jeśli objawy wystąpiły poza godzinami pracy, pracownik nie powinien przychodzić do 

pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały 

dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych należy niezwłocznie odsunąć go od wykonywanych 

czynności, odizolować, zachować stosowny dystans i środki ostrożności podczas 

poruszania się po jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie). Pracownik powinien być 

skierowany do domu i poinstruowany o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu 

telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 dyrektor 

kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu  

w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 
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UWAGA!!! 

Zwróć uwagę na co mówisz i jak informujesz pracowników lub inne osoby o wykrytym ognisku 

chorobowym na terenie placówki – Twoje nieprzemyślanie wypowiedziane słowa mogą przynieść 

więcej szkody niż pożytku.  

 

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu i dzieci. 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Należy wyznaczyć i wyposażyć/ m.in. w środki ochrony, płyn dezynfekujący, termometr 

bezdotykowy/ pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania  choroby zakaźnej. 

3. W czasie pobytu dziecka w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub 

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego 

zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w szkole 

(m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, 

wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel 

ma obowiązek powiadomienia dyrektora i rodzica o stanie zdrowia dziecka. 

4. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka. 

5. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

6. W przypadku wystąpienia u dziecka/ po uprzednim powiadomieniu telefonicznym rodzica/ 

opiekuna lub u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie taką osobę odizolować. 

(Załącznik 1). 

7. W przypadku potwierdzenia u ucznia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dyrektor 

kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu  

w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego. 

8. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni  pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
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9. Obszar, w którym przebywała osoba zdiagnozowana należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

10. Należy  przygotować i umieścić w widocznym miejscu potrzebne numery telefonów,  

w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych. 

11. W szkole nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz  

w postaci zastrzyków, maści i żelów. 

12. O podjętych wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną decyzjach (np. 

kwarantannie klasy) dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia telefonicznie Wydział 

Edukacji i Młodzieży UMZ, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz innych rodziców.  

13. Dziecko wraca do szkoły po skutecznym zakończeniu leczenia. 

14. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole co osoba 

podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Zgierzu. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury 

zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły. 

2. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków  

z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu. 

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW: 

infolinia NFZ ws. postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - 

800 190 590  

infolinia ZUS ws. zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się 

kwarantannie lub izolacji - 22 560 16 00 

infolinia MSZ ws. możliwości przekraczania granic - 22 523 88 80  

całodobowa infolinia dla mieszkańców województwa łódzkiego – Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Łodzi - 42 664 19 04  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu – telefony alarmowe  

(czynne całą dobę) - 883 069 028 oraz 601 260 229; 601 302 357  

Policja: 997, 112 

Policja Zgierz: 42 714 22 00, 42 714 22 01 

Straż Miejska w Zgierzu - Telefon alarmowy (24 h):  986 lub 42-716-44-58 

Ratownictwo Medyczne (Pogotowie Ratunkowe): 999 

Miejskie Centrum Reagowania: 42 714 32 22, 510 068 222, tel./fax: 42 714 32 23 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 42 719 06 33 

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza (sekretariat) – 42 714-31-73 

Kuratorium Oświaty w Łodzi (sekretariat) -  42 637 70 55 

 

Z procedurą zostali zapoznani pracownicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu. 

Procedura  obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, rodziców dzieci uczęszczających do 

szkoły oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci. 


