
 

Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem 

COVID 19 

 

Podstawa prawna: 

−Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.) 

−Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148); 

−Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019, poz. 59, oraz 

2020 poz. 322, 374 i 567)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.) 

−Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. W sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410, 492, 642, 742 i 780) 

−Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 roku dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a, 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019, poz. 

59, oraz 2020 poz. 322, 374 i 567  

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w 

związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały 

bliski kontakt z osobą zakażoną.  

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne: 

a) kryteria kliniczne 

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu 

oddechowego: 

– gorączka 

– kaszel 

– duszność 

b) kryteria epidemiologiczne 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno 



z następujących kryteriów: 

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1]; 

– miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]); 

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono 

pacjentów zakażonych nowym koronawirusem. 

ZALECENIA 

Jeśli u ucznia/wychowanka lub pracownika szkoły/przedszkola, który przebywał w rejonie 

zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: 

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista 

stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)  

 lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów 

zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-

zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic  

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować 

stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie 

objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). 

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć 

kontrolę. 

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to: 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,  

 lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to: 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.  

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, 

jakie występują u niej objawy i od kiedy). 

PROCEDURA SZCZEGÓŁOWA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM 

https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-szkol-dotyczaca-profilaktyki-zakazenia-koronawirusem.html#_ftn1
https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-szkol-dotyczaca-profilaktyki-zakazenia-koronawirusem.html#_ftn2
https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-szkol-dotyczaca-profilaktyki-zakazenia-koronawirusem.html#_ftn3
https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-szkol-dotyczaca-profilaktyki-zakazenia-koronawirusem.html#_ftn4
https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-szkol-dotyczaca-profilaktyki-zakazenia-koronawirusem.html#_ftn5
https://gis.gov.pl/mapa/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic


WIRUSEM COVID W PRZYPADKU DZIECKA: 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbica, fartuch) 

2. Nauczyciel podaje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej 

przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, 

nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju 

ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola, 

zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, 

założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno 

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane 

objawy) 

8. Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali IZOLATORIUM, gdzie wraz z 

osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, 

prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny. 

10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona. 

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z 

procedurą odbioru dzieci z przedszkola. 

Do przedszkola nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak 

również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

 

PROCEDURA SZCZEGÓŁOWA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM 

WIRUSEM COVID W PRZYPADKU PRACOWNIKA: 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbica, fartuch) 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie 

obowiązki pracownika. 



4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi, to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie 

zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, 

duszność, gorączka) 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną 

przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, 

która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.  

Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie 

powinien rozpoczynać pracy. 


