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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1-2020/2021 Dyrektora  

Szkoły Podstawowej nr 7  im. Jana Pawła II w Oleśnicy   

 
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia lub 

zachorowania na COVID – 19 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy 
 

 
 

§1 
 

Cel procedury  
Niniejsza procedura ma na celu zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci i pracowników                                  

w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się chorób zakaźnych w placówce. 

 

§2 
 

Zakres procedury 

 
 
1. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów u dziecka w czasie pobytu 

w placówce, pracownik szkoły ponownie mierzy dziecku temperaturę. 
 
2. Przy zaobserwowanej podwyższonej temperaturze i/lub jakimkolwiek innym objawie choroby 

u dziecka, nauczyciel/pracownik obsługi powiadamia dyrektora. Dziecko zostaje skierowane 

do izolatorium, a rodzice o sytuacji powiadamiani są telefonicznie. Po zawiadomieniu 

telefonicznym rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie. 
 
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, 

 kierując do wyznaczonego izolatorium. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, 

powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną  

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
 
5. Obszar, w którym poruszał się pracownik lub dziecko podejrzane o zakażenie/zachorowanie 

należy poddać gruntowanemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 
 
6. W przypadku wystąpienia u pracownika/dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się 

stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 
 
7. W szkole wyznaczone zostaje pomieszczenie (izolatorium), zaopatrzone w środki ochrony  

i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania 

objawów chorobowych. 

8. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie 

mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne 

będą dwa warianty kształcenia. 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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 Mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

 Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć 

i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym 

terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać 

pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

 Kształcenie zdalne 

 Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas 

i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym 

przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć 

w szkołach na terenie kraju. 

 

 

9. Rodzice/opiekunowie prawni, jak i pracownicy placówki na bieżąco powinni śledzić informacje 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach: www.gis.gov.pl 

lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujące przepisy prawa. 

 

§3 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły. 

 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, 

jak również rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły. 

 

3. Procedura wchodzi w życie z dniem i będzie obowiązywać do odwołania stanów zagrożenia 

koronawirusem (SARS – CoV – 2) przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej 

oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 

 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy 
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