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Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach 

 

Pracownicy szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Jeżeli pracownik zauważy u siebie niepokojące objawy nie powinien przychodzić 

do szkoły, a jedynie przekazać telefonicznie informację do dyrektora placówki 

a następnie  skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy, a następnie powiadomić powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji 

i poleceń.  

4. W jednostce  zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania 

osoby dorosłej, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie 

to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji 

(gabinet medyczny). 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.).  

 

Rodzice: 

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Jeżeli rodzic zauważy u dziecka niepokojące objawy nie powinien przyprowadzać 

dziecka do przedszkola/ szkoły, a jedynie przekazać telefonicznie informację 

do wychowawcy grupy, a następnie  skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego na terenie szkoły objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy dziecko niezwłocznie 

odizolować, w pomieszczeniu do tego przygotowanym (pokój terapeutyczny). 
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Następnie powiadomić rodziców / prawnych opiekunów dziecka. Powiadamia 

wychowawca grupy, a w sytuacji braku takiej możliwości Dyrektor Szkoły.  

W pomieszczeniu izolacyjnym dziecko wraz z dorosłym opiekunem 

oddelegowanym do opieki nad dzieckiem będzie przebywać w oczekiwaniu 

na rodziców/opiekunów prawnych, którzy powinni jak najszybciej (do 45 min.) 

odebrać dziecko z przedszkola.  Rodzice zobligowani są do powiadomienia 

samodzielnie o tym fakcie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam 

instrukcji. 

4. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy 

odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami 

stacji sanitarno-epidemiologicznej 

 


