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PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

 
na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 

u pracowników i uczniów  Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu   

 

 
Na podstawie: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. 

zm.),  

       2) wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

            Zdrowia dla szkół podstawowych (data publikacji 15.05.2020 r., strona internetowa 

            www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men).  

 

    Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa: 

    - o szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawowa nr 1 w Bolesławcu,  

           ul. Jana Pawła II 38 c ; 

    - o Dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

           w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 38 c.  

    

 

 
§ 1 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

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

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów takich jak: 

• duszność,  

• stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37o C a 38oC ), 

• objawy przeziębieniowe,  

pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Należy pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać  

z teleporady u swojego lekarza POZ. 

3. W razie wystąpienia objawów choroby COVID – 19 wywołanej przez koronawirusa  

(mogą to być gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne 

zmęczenie) pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Należy wtedy: 

• niezwłocznie zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedzieć  

o swoich objawach, 

• własnym środkiem transportu pojechać do szpitala w Bolesławcu,  

ul. Jeleniogórska 4 i zgłosić się na izbę przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem 

zakażenia koronawirusem (nie wolno korzystać ze środków komunikacji publicznej 

oraz taksówek), 

• wyżej wymienione służby określą dalszy tryb postępowania medycznego, 

• w razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  

i poinformować o podejrzeniu u siebie zakażenia koronawirusem. 

4. Jeśli pracownik miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą,  

natychmiast powinien zadzwonić do stacji sanitarno - epidemiologicznej  

w Bolesławcu i powiadomić o swojej sytuacji. Tam otrzyma informacje o dalszym 

postępowaniu. Pracownik w tej sytuacji nie powinien przychodzić do pracy. 

5. Jeżeli pracownik zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być objęty obowiązkową 

kwarantanną to nie powinien stawiać się w miejscu pracy.   

http://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men
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6. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w punkcie 2, 3, 4 i 5 pracownik 

niezwłocznie informuje pracodawcę telefonicznie o przyczynie nieobecności w pracy. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

 objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty 

od pracy i odizolowany od uczniów i personelu szkoły w pomieszczeniu /obszarze służącym do 

izolacji chorych w szkole do czasu ustalenia dalszego postępowania lub przyjazdu pogotowia 

ratunkowego. W szkole jest to sala nr A-16. 

8. Pracownik, o którym mowa w punkcie 7 bezwzględnie nosi maseczkę ochronną,  

na bieżąco dezynfekuje ręce i stosuje rękawice ochronne, zachowuje dystans minimum 2 

metrów odległości od innych osób. 

9. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów do szkoły.  

10. O sytuacji opisanej w punkcie 7 Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – 

epidemiologiczną w Bolesławcu oraz ściśle dostosowuje się do poleceń  

i instrukcji przez nią wydanych. 

11. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia pracownika z objawami chorobowymi należy 

niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe informując o podejrzeniu zakażenia 

koronawirusem u pracownika.   

12. Uczniowie, którzy mieli kontakt z chorym pracownikiem powinni być odizolowani  

do czasu odebrania ich przez rodziców.   

13. Pozostałe osoby przebywające w szkole, które miały kontakt z chorym pracownikiem 

postępują zgodnie z poleceniami Dyrektora szkoły. 

14. Pomieszczenia, w których przebywał i poruszał się pracownik z objawami chorobowymi 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez stację sanitarno-

epidemiologiczną.  

15. Rekomenduje się ustalenie liczby osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

16. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Bolesławcu w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 

 

§ 2 

Zasady postępowania w sytuacji stwierdzenia objawów chorobowych 

u ucznia podczas pobytu w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia 

do szkoły.  

4. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby podczas pobytu w szkole  

(m.in. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, ból gardła, ból mięśni, inne objawy), 

należy wówczas odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób oraz  niezwłocznie 

powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W szkole funkcję 

odrębnego pomieszczenia pełni sala nr A-16.   

5. Opiekę nad uczniem z objawami chorobowymi przejmuje pracownik szkoły wskazany przez 

Dyrektora szkoły. 

6. Opiekun ucznia z objawami chorobowymi musi być ubrany w sprzęt ochronny  

( tj. maseczka lub przyłbica, rękawice jednorazowe, fartuch ochronny z długimi rękawami) 
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oraz ograniczyć bezpośredni kontakt z uczniem do niezbędnego minimum ( np. pomiar 

temperatury, podanie płynu do picia). 

7. Uczeń z objawami chorobowymi powinien niezwłocznie założyć maseczkę ochronną lub 

przyłbicę.  

8. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia ucznia, co 20 minut  sprawdza temperaturę 

ucznia oraz zapisuje informacje o stanie zdrowia ucznia w karcie obserwacji ucznia wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury.  

9. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną  

w Bolesławcu o zaistniałej sytuacji oraz ściśle dostosowuje się do poleceń  

i instrukcji przez nią wydanych. 

10. Rodzic odbiera ucznia ze szkoły z zachowaniem procedur dotyczących ograniczeń  

w wejściu do budynku szkoły określonych w odrębnych procedurach. 

11. Należy poinformować rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem w celu zdiagnozowania 

ewentualnego zachorowania ucznia, pozostawienia ucznia w domu do czasu ustąpienia 

objawów, dostarczenia do sekretariatu szkoły zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania przez ucznia do szkoły. 

12.  W przypadku zdiagnozowania u dziecka zakażenia koronawirusem, rodzic jest zobowiązany 

do natychmiastowego poinformowania Dyrektora szkoły o tym fakcie.  

13. Jeżeli stan obserwowanego ucznia ulegnie nagłemu pogorszeniu, a rodzic nie odebrał ucznia 

ze szkoły, opiekun niezwłocznie przekazuje tę informację Dyrektorowi szkoły, który wzywa 

pogotowie ratunkowe do szkoły przekazując informacje niezbędne  

do ustalenia właściwego postępowania. 

14. Obszar, gdzie poruszał się i przebywał uczeń, u którego wystąpiły objawy chorobowe, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty, blaty itp.) i toaletę.  

15. Należy stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Bolesławcu przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

16. Należy zapewnić sposób szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów (np. aktualizacja 

numerów telefonów).  

 

 

       § 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą procedurą oraz  

do stosowania ustalonych w niej zasad postępowania. 

2. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zgłaszania Dyrektorowi szkoły wszelkich problemów 

związanych z prawidłowym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej procedury.   

3. Pracownicy szkoły pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym dokumentem. 

4. Procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do odwołania. 

5. Załączniki do procedury: 

5.1.  załącznik nr 1: „Informacja o numerach telefonów do kontaktu w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych”; 

5.2. załącznik nr 2: „Karta obserwacji ucznia”, 

5.3. lista pracowników zapoznanych z procedurą, 

6.  „Informacja o numerach telefonów do kontaktu w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych” została wywieszona przy wejściu głównym do budynku szkoły.  
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Załącznik nr 1  

 
do Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  lub zachorowania na COVID – 19 

u pracowników i uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu   

 
 

 

INFORMACJA  

 
O NUMERACH TELEFONÓW 

DO KONTAKTU 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH  

 

 

1/ Pracodawca/Dyrektor szkoły – tel.75 644 44 20 

 

2/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 

    Adres: 59-700 Bolesławiec,  ul. Górników 8 

     w godzinach 7:00-15:00 tel. : 

75 732 32 46 

600 043 978 

514 413 460 

poza godzinami pracy tel.: 

600 043 978 

514 413 460 

e-mail:   

psse.boleslawiec@pis.gov.pl; 

psseboleslawiec@box.pop.pl. 

 3/  Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. 

 

 4/  Telefony alarmowe: 999 lub 112. 

 

 5/  Kurator oświaty: tel.  71 340 63 36 

 

 6/  Organ prowadzący tel.:   

      75 645 64 96 

      75 645 65 50 

 

7/   Szpital zakaźny:  

      Bolesławiec, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4, 

      tel. 75 738 01 20 

 

 

 

 

 

tel:600%20043%20978
tel:514%20413%20460
tel:600%20043%20978
tel:514%20413%20460
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Załącznik nr 2 

 
do Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  

lub zachorowania na COVID – 19 u pracowników i uczniów  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu   

 

KARTA OBSERWACJI UCZNIA 

w związku z podejrzeniem zakażenia 

Nazwisko i imię ucznia    

 

Klasa   

 

Godzina stwierdzenia objawów   

 

Opis objawów   

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

Godzina poinformowania rodzica   

 

Nazwisko i imię poinformowanego rodzica   

 

Czytelny podpis osoby informującej rodzica  

 

Pomiar temperatury Godzina/ wynik pomiaru: 

    

………………………………………………… 

                      

Godzina/ wynik pomiaru: 

    

………………………………………………… 

Godzina/ wynik pomiaru: 

    

………………………………………………… 
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Inne istotne informacje:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Godzina odbioru ucznia przez rodzica: ………………………………………………………………. 

W związku z zaobserwowanymi u …………………………………………………………………… 
                                                                                                                               Imię i nazwisko ucznia 

objawami chorobowymi i obowiązującymi zasadami sanitarnymi w Szkole Podstawowej  

nr 1 w Bolesławcu informujemy, iż rodzice powinni: 

1/ skontaktować się z lekarzem w celu zdiagnozowania ewentualnego zachorowania ucznia,  

2/ pozostawić ucznia w domu do czasu ustąpienia objawów,  

3/ dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu zaświadczenie lekarskie  

o braku przeciwwskazań do uczęszczania przez ucznia do szkoły. 

W przypadku zdiagnozowania u ucznia zakażenia koronawirusem, rodzic jest zobowiązany  

do natychmiastowego poinformowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu telefonicznie  

po numerem 75 644 44 20 lub poprzez e-dziennik.  

 

 

                                                                                                                   ……………………………. 

                                                                                                                                                          Data i czytelny podpis rodzica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Załącznik nr 3 

 
do Procedury postępowaniana wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  

lub zachorowania na COVID – 19 u pracowników i uczniów  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu   

 

Lista pracowników zapoznanych z procedurą 

L.p. Nazwisko i imię pracownika  Podpis pracownika  Data  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


