
Załącznik nr 4 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii 
COVID-19 na terenie Niepublicznego Przedszkola „TYGRYSKI” i Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Przy  wejściu  głównym umieszczone  są  numery  telefonów  do  właściwej  stacji  sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

1. Postępowanie wobec  DZIECKA, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia 
koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”):

1) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
2) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,
3) pielęgniarka szkolna/ nauczyciel bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, 
fartuch ochronny z długimi rękawami, półmaskę i rękawiczki, po czym zakłada 
dziecku maseczkę,
4) pielęgniarka  szkolna/nauczyciel  bezzwłocznie  odizolowuje  dziecko  do  tzw. 
IZOLATORIUM  –  wyznaczonego  pomieszczenia  (do  sali  izolacji  gabinet 
pielęgniarki),
5) nauczyciel/opiekun pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości,
6) dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu 
dziecka dzwoni na nr 112. 
7) Po  otrzymaniu  od  dyrektora  lub  nauczyciela  informacji  o  stanie  zdrowia 
dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły jak najszybciej 
własnym transportem.
8) Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – 
oraz  niemożności  stwierdzenia  z  pewnością,  iż  opisane  wyżej  objawy  nie  są 
skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę 
zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza 
pediatrę/rodzinnego.

2. Postępowanie  wobec  PRACOWNIKA,  u  którego  stwierdzono  podejrzenie 
zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):

1) Zgłasza  fakt  dyrektorowi  i  bezzwłocznie  udaje  się  do  wyznaczonego 
pomieszczenia izolacji
2) Dyrektor niezwłocznie odsuwa od pracy pracownika w przypadku wystąpienia 
u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – 
w takiej sytuacji – wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci i powiadamia 
właściwą  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologicznej  i  ścisłe  stosuje  się  do 
wydawanych instrukcji i poleceń.
3) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza 
się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
4) Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z 
mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je 
alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry.
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5) Obszar,  po  którym  poruszał  się  wskazany  pracownik,  zostaje  poddany 
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, 
uchwytów itp.).
6) We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego 
oraz unikać udziału pozostałych pracowników.
7) W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych ustala się 
listę osób przebywających w tym samym czasie w tych samych pomieszczeniach 
budynku szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się 
stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym.
8) W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.


