
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB 

ZACHOROWANIA NA COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ EDUKACJI 

TECHNICZNEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów takich jak: 

 stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) 

 objawy przeziębieniowe 

 gorączka 

 kaszel 

 duszności lub kłopoty z oddychaniem; bóle mięśni, ogólne zmęczenie  

 pracownicy i uczniowie nie mogą przychodzić do szkoły, powinni pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 1, uczeń (rodzice, opiekunowie prawni) pracownik 

niezwłocznie powiadamia telefonicznie dyrektora szkoły o zastosowanych wobec niego 

zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej 

3. W przypadku stwierdzenia na terenie szkoły u ucznia lub pracownika objawów zakażenia 

należy go bezwzględnie odizolować w odosobnionym pomieszczeniu. 

4. W sytuacji opisanej w pkt 3, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno - 

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.  

5. Obszar, w którym poruszała się osoba potencjalnie zakażona zostaje poddany 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a dezynfekcji 

zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

6. Zadania określone w pkt 5, wykonuje pracownik wskazany przez kierownik administracji 

(sprzątaczka), zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

7. Wychowawca klasy, nauczyciel lub pielęgniarka szkolna niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji jego odizolowania  i powiadomienia 

inspekcję sanitarno-epidemiologicznej. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

8. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie bezzwłocznie 

zabezpieczają się w przyłbicę, półmaskę z filtrem i rękawiczki znajdujące się                          

w sekretariacie szkoły i w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 



9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

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

sytuację. 

10. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w punkcie 1 ustala się listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części(-ach) szkoły, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie w celu ustalenia z powiatowym inspektorem sanitarnym dalszej 

drogi postępowania. 

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

Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 


