
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

W  SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 4  

W KRAKOWIE 

DO OŚRODKA PRZYCHODZĄ TYLKO ZDROWE OSOBY, BEZ JAKICHKOLWIEK 

OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJE LUB CHOROBĘ ZAKAŹNĄ 

(UCZNIOWIE, PRACOWNICY PEDAGOGICZNI I NIEPEDAGOGICZNI, RODZICE, OPIEKUNOWIE, 

KIEROWCY). 

UCZNIOWIE: 

1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę, itp.) jest bezzwłocznie izolowane do wyznaczonego 

pomieszczenia przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę 

i rękawiczki. 

2. Nauczyciel  pozostaje z uczniem utrzymując w miarę możliwości odległość min. 2 m 

odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrekcję o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrekcja lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców. 

Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka do 30 min. od przekazanej informacji,                    

w przypadku wychowanków Internatu do 60 min.  

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie pogorszenia się stanu 

zdrowia ucznia dzwoni na  pogotowie: 999 lub 112. 

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym.  

 

PRACOWNIK: 

1. Zgłasza fakt pogorszenia stanu zdrowia dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatorium.  

2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, 

fartuch ochronny, maskę i rękawiczki. 

3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

4. Dyrektor wstrzymuje wówczas także przyjmowanie kolejnych uczniów. Wszyscy pracownicy 

mają obowiązek stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.  

5. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowany, zwłaszcza powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty, itp.).  

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym.  

 

 



 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną  w dn. 28.08.2020 r. 

2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.09.2020 r. 

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 

z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

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

4. Rozporządzenie 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 ze zm.),  

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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), 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567), 

7. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 


