
Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia  

zakażeniem COVID-19  

w Szkole Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich  

w Murzasichlu 

1. Dziecko, 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. wyznaczony przez dyrektora pracownik bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. 

IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (do sali izolacji), 
pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, 

4. dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu 
dziecka dzwoni na nr 112. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w 
Białymstoku: kontakt telefoniczny z Oddziałem Epidemiologii w godzinach 
urzędowania 7.25 – 15.00 tel. 85 73 25 236 wewn. 122, 123, 125, 110, 85 72 22 041, 
85 72 22 042, 698 145 904. Dodatkowo, od poniedziałku do niedzieli całą dobę 
czynny jest numer: 607 635 88. 

5. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, 
rodzic jest zobowiązany jak najszybciej odebrać  dziecko ze szkoły . 

6. 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. Pracownik, 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 kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 
przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, 
która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa. 

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. 

5. Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt 
osoba podejrzana o zakażenie wirusem. 

6. We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz 
unikać udziału pozostałych pracowników. 

 

                                                                                                …….……………………………. 

                                 (data, podpis i pieczęć dyrektora) 
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