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Procedura postępowania

w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem

ucznia lub pracownika szkoły

1 Inspektor  sanitarny  informuje  dyrektora  szkoły  o  przypadkach  zakażenia
koronawirusem  potwierdzonych  dodatnim  testem  oraz  przeprowadza
w szkole  wywiad  epidemiologiczny  służący  zgromadzeniu  informacji
o osobach,  które  mogły  mieć  styczność  z  zakażonym  dzieckiem  lub
pracownikiem szkoły.

2 Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób
należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą. 

3 Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających
do  szkoły  o  potwierdzonym  przypadku  zakażenia  koronawirusem
i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski
kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:

 przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba
zakażona,

 pozostawanie w bezpośrednim kontakcie  lub w odległości  mniej  niż
2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,

 praca w bliskiej odległości, 
 prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy

czas,
 przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba

zakażoną.
4 Dyrektor  szkoły,  w  porozumieniu  z  państwowym  inspektorem  sanitarnym

przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi
koronawirusem.

5 Sekretarz  szkoły  sporządza  wykaz  wskazanych  osób  oraz  niezbędnych
danych. 

6 Inspektor  sanitarny  decyduje,  które  osoby  z  kontaktu  z  osobą  zakażoną
COVID-19,  wymienione  w  wykazie  zostaną  zobowiązane  do  poddania  się
kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.

7 Rodzice  ucznia,  pełnoletni  uczeń  i  pracownik  szkoły  mają  obowiązek
zastosowania  się  do  nakazu  i  przestrzegania  wydanych  zaleceń.
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.

8 Osoby  będące  na  kwarantannie,  w  przypadku  pojawienia  się  objawów
charakterystycznych  dla  zakażenia  koronawirusem  powinni  bezzwłocznie,
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telefonicznie  powiadomić  stację  sanitarno-epidemiologiczną  lub  zgłosić  się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego
szpitala.

9 Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i stacją sanitarno -
epidemiologiczną  opracowuje  plan  postępowania  pozwalający  utrzymać
działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie
kwarantannę. 

10 Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
 pracownik może wrócić do pracy, 
 dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.

11 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu
ani  nie  miały  bliskiego  kontaktu  z  osobą  zakażoną  mogą  bez  zmian
wykonywać  swoją  pracę  a  pozostali  uczniowie  przychodzić  do  szkoły
i uczestniczyć w zajęciach z uwzględnieniem p.9.


