
Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli 

 od 1 września 2020 r.  w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

I. Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Szkoły 

Podstawowej w Sowiej Woli w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu 

uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

II. Postanowienia ogólne. 

1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) Uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych. 

b) Uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie. 

c) Uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w 

warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez 

opiekuna bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych. 

3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1, 2 rozumie się: 

a) podwyższoną temperaturę ciała, 

b) ból głowy i mięśni, 

c) ból gardła, kaszel, 

d) duszności i problemy z oddychaniem, 

e) uczucie wyczerpania, 

f) brak apetytu. 

 

4. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli 

obecność ich jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych: 

osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 



 2 

5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób  z zewnątrz 

z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych. 

6. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów 

odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady jeden opiekun na ucznia, 

przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika 

szkoły min. 1,5 metra. 

7. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z 

rodzicami/opiekunami ucznia.  

 

III. Higiena i dezynfekcja 

 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 

najwyższych standardów higienicznych tj.: częstego mycia rąk, w 

szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny tj.: ochrona ust i nosa 

podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, 

rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, 

autokarze, szatni i korytarzu. 

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania 

pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

4. Szkoła jest wyposażona w bezdotykowy termometr, w przypadku posiadania 

termometrów dotykowych konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego 

zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych 

przedmiotów i pomieszczeń. 

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoringu codziennych prac 

porządkowych w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach 

lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
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powierzchni dotykowych tj.: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, blatów 

ławkowych, klawiatur i włączników. 

7. Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o tym 

obowiązku wraz z instrukcją umieszczona jest przy wejściu. 

8. W wejściem do budynku umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. 

9. Przy wejściu do szkoły umieszczone są telefony do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk. 

11. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać, zdezynfekować. 

 

 

 

IV. Organizacja pracy biblioteki szkolnej w czasie epidemii. 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece szkolnej w maseczce i 

rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, podczas wykonywania obowiązków.  

2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników  - 

minimum 1,5 m. 

3. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

4. Nie ma możliwości wolnego dostępu do zbiorów, książki podaje bibliotekarz. 
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REALIZACJA PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK PRZEZ NAUCZYCIELA 

BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

 

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach wynosi pełne 3 doby. 

2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do  pudła. Odizolowane 

egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie włączyć do użytkowania. 

W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować 

rękawiczki. 

3. Aby odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla 

uprawnionych osób – pracowników biblioteki – należy odpowiednio 

oznaczyć to miejsce. 

4. Czytelnia dla uczniów jest zamknięta. 

 

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I PRAKTYCZNE 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy 

zasady zwrotu podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki 

szkolnej.  

2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dostępne kanały kontaktu o 

terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwości ich 

odkupienia. 

3. Uczniowie zwracają podręczniki w kompletach. 



 5 

4. Złożone podręczniki oznaczamy datą przyjęcia książek. Ułatwi to prace 

związane z zaleconym terminem przechowywania  zbiorów w 

kwarantannie, a następnie ich udostępnienia. 

5. Z podręczników należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem 

notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostowanie 

pogiętych kartek, sklejenie rozdarć. 

6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela 

bibliotekarza. 

7. W bibliotece będzie wyznaczone miejsce, w którym będą zwracane 

książki. 

8. Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: 

imię, nazwisko ucznia, klasa. Podręczniki przynoszone są do szkoły, a 

zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście 

udostępnionej przez nauczyciela. 

9. Podręczniki wraz z podpisaną kartą informacyjną zostaną odłożone w 

sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu. 

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu 

technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia 

zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza , o 

czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych 

narzędzi komunikacji. 
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V.  Procedury bezpieczeństwa przewozu dzieci autokarem szkolnym w czasie 

zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2. 

 

1. Oczekując na autokar szkolny, na przystanku, uczniowie, rodzice bądź 

inni opiekunowie zachowują bezpieczny dystans (min.1,5 m). 

Niewskazane jest grupowanie się. 

2. Wsiadając do autokaru i w czasie jazdy, uczeń zobowiązany jest do 

posiadania osłony nosa i ust (maseczka lub przyłbica). 

3. Przy wejściu do autokaru nauczyciel dezynfekuje uczniom ręce. 

4. Uczniowie siadają w autokarze na siedzeniach  pojedynczo, zajmując  

miejsca  naprzemiennie. 

5. Jeśli uczeń korzysta w autokarze z telefonu, gry elektronicznej, itp., nie 

udostępnia ich innym uczniom. 

6. Nauczyciel odwożący oczekuje na uczniów przy autokarze. Uczniowie 

wychodzą z szatni pojedynczo. 

7. W przypadku dużej ilości dzieci na jeden kurs, autokar najpierw zawozi 

uczniów do szkoły i dopiero jedzie po dzieci oczekujące na przystanku w 

Cybulicach Dużych. Podobnie w czasie odwożenia dzieci po skończonych 

lekcjach. Najpierw autokar odwozi dzieci do Cybulic Dużych, a później 

wraca do szkoły po pozostałych uczniów. 

8. Autokarem szkolnym przewożeni są tylko uczniowie szkoły; autokar nie 

przewozi rodziców ani osób postronnych. 
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VI. Zasady funkcjonowania w stołówce szkolnej w czasie epidemii: 

 

Przy organizacji żywienia w stołówce szkolnej lub w razie takiej potrzeby - w 

klasach szkolnych - obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników.  

1. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy 

wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 

ochrony osobistej.  

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z 

zaleceniami w czasie epidemii.  

4. Wydawanie posiłków i spożywanie ich odbywa się przy stolikach w 

stołówce szkolnej.  

5. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej 

grupie.  

6. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się 

spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i higieny. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce – w przypadku konieczności ich użycia - 

należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 

60°C lub je wyparzać.   
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8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców 

jednorazowych.  Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych 

pojemników i sztućców.  

9. W stołówce szkolnej należy przestrzegać zasady nie używania dodatków 

(np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.  

10. Posiłki będą odbierane przez uczniów pod nadzorem  osoby do tego 

wyznaczonej.  

11. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do umycia i 

dezynfekcji rąk przed wejściem do stołówki oraz zachowania 

odpowiednich odległości w czasie pobierania posiłku i jego spożywania. 

12. Po zakończeniu posiłku uczniowie ponownie myją ręce. 

 

 

VII. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej w czasie epidemii: 

1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie po dostarczeniu 

zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców / opiekunów. 

2. W świetlicy mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów 

chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych.  

3. Osoby wchodzące do pomieszczenia świetlicy za każdym razem 

dezynfekują ręce. 

4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej - a razie potrzeby 

w innych salach dydaktycznych lub jeśli warunki pogodowe na to 

pozwalają – jak najczęściej - na zewnątrz budynku szkoły. 
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5. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna - 

a w razie konieczności nauczyciel sprawujący opiekę, osobiście 

dezynfekuje ręce uczniów. 

6. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

7. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników. - zgodnie z 

ogólnymi zasadami obowiązującymi na terenie placówki. 

8. Obowiązują zasady zachowania odpowiedniej odległości. 

9. Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

1 opiekun ( w razie konieczności z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę 

osobistą) 

dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

VIII. Zasady korzystania z szatni w czasie epidemii: 

1. Uczniowie, którzy nie dojeżdżają autobusem szkolnym, przychodzą do 

szkoły najpóźniej do godziny 7.45 oraz 8.15. Po zakończeniu zajęć 

opuszczają budynek szkoły po wyjeździe autobusu szkolnego – co w 

praktyce oznacza, iż mogą one korzystać z szatni dopiero, gdy grupa 

dojeżdżająca ją opuści. 
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2. W szkole funkcjonują dwie szatnie: klasy 1,2,3,4,5 korzystają z 

dotychczasowych pomieszczeń wydzielonych – natomiast uczniowie klas 

6,7,8 , wchodzą do szatni zorganizowanej na czas pandemii, w byłej siłowni- 

wejściem zewnętrznym od strony kortu. 

3. Przed wejściem na teren szatni i w szatni obowiązują zasady zachowania 

odległości oraz zakrywania ust i nosa zgodnie z zasadami ogólnymi. 

4. Uczniowie dezynfekują ręce – klasy 1,2,3,4,5 – dłonie uczniów dezynfekuje 

osoba wyznaczona z personelu szkoły.  

5. Uczniowie klas 6,7,8 – wykonują czynność dezynfekcji samodzielnie. 

6. Po wejściu na teren szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny, udając 

się w strefy wyznaczone dla poszczególnych klas. 

7. Na teren szatni może wejść jedynie rodzic ucznia klasy pierwszej w sytuacji 

gdy dziecko nie radzi sobie z korzystaniem z szafki w okresie adaptacyjnym 

tj. we wrześniu. 

8. Po zakończeniu zajęć uczniowie  udają się do szatni i opuszczają szatnię – 

zachowując dystans. 

 

IX. Zasady funkcjonowania na korytarzu szkolnym w czasie epidemii: 

1. Uczniowie przebywają w wyznaczonych strefach z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu. 

2. Przemieszczanie po korytarzach odbywa się tylko w sytuacjach koniecznych, 

nakazanych przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły – z 

zachowaniem bezpiecznej odległości. 

3. W sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie spędzają czas w 

wyznaczonych strefach na zewnątrz budynku szkolnego, pamiętając o 

zachowaniu dystansu. 
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X. Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz na 

zajęciach sportowych obowiązujących w czasie epidemii: 

 

1. Przy wejściu na salę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz 

obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji. 

2. Do przebieralni wchodzą dzieci po dzwonku na lekcję grupami klasowymi 

zachowując bezpieczne odstępy. Jeżeli grupa jest zbyt duża nauczyciel 

rotacyjnie wpuszcza część grupy, druga część grupy oczekuje w 

bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu. 

3. Przebywanie w przebieralni uczniowie skracają do minimum. 

4. W okolicach przebieralni i sali gimnastycznej nie ma osób postronnych i 

dzieci  nie mających w tym czasie lekcji wf. 

5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem. 

6. Każdy uczeń ma podpisany lub oznaczony napój, nie wolno pić nie swoich 

płynów. 

7. Podczas zajęć z wychowania fizycznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

8. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi np. siatkówka, 

lekkoatletyka, gry terenowe. 

9. W miarę możliwości zajęcia są prowadzone na otwartej przestrzeni. 

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, który nie można skutecznie umyć, 

uprać, zdezynfekować będą usunięte lub uniemożliwiony do nich dostęp. 

11. Przybory do ćwiczeń: piłki, skakanki, obręcze wykorzystywane podczas 

zajęć będą czyszczone na bieżąco.  

12. W sali gimnastycznej sprzęt i podłoga będą myte i dezynfekowane po 

każdym dniu.  
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XI.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu  z zapewnieniem min. 2 m odległości. 

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez 

dyrektora szkoły. 

3. Dziecku należy zmierzyć  temperaturę ciała: 

 Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38
o
C lub wyżej – 

należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu 

odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania 

z teleporady medycznej. 

 Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 

37,2
o
C – 37,9

o
C – należy powiadomić rodziców i ustalić ewentualną 

konieczność sposobu odebrania ze szkoły. 

 

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu 

u dziecka niepokojących objawów i  jest zobowiązany do pilnego 

odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma 

obowiązek poinformowania dyrektora lub wychowawcę o wyniku 

badania ucznia przez lekarza. 

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący Wójta Gminy Czosnów o 

podejrzeniu zakażenia ucznia. 

7. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie 

telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie 

poddać gruntownemu sprzątaniu. 

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i 

organ prowadzący – Wójta Gminy Czosnów o zaistniałej sytuacji. 
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10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić 

notatkę lub protokół. 

 

XII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: 

gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle 

głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który 

podejmuje odpowiednie działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia 

(unikając kontaktu z innymi osobami), 

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i 

zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie 

poddać gruntownemu sprzątaniu. 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 

uzasadnionej potrzeby. 

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika innych objawów chorobowych 

stosuje się działania opisane w pkt.1. 
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5. Pracownicy z objawami choroby: podwyższoną temperaturą ciała, ból głowy i 

mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie 

wyczerpania, brak apetytu nie mogą przychodzić do pracy. 

6. Dyrektor informuje  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i 

organ prowadzący o zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić 

notatkę lub protokół. 

 

XIII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie 

w odległości mnie niż 2 metry przez ponad 15minut, 

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co 

osoba chora. 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca 

się: 

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i 

prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-

epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu 
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umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenie wywiadu 

odnośnie stanu zdrowia, 

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy 

(gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy 

bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego. 

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania 

szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, 

poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez 

służby sanitarne. 

 

XIV. Potwierdzenie zakażenia  COVID-19 na terenie szkoły 

1. Dyrektor  informuje  Państwowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu 

szkoły/zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 

2. Dyrektor szkoły po potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia 

informuje organ prowadzący Wójta Gminy Czosnów. 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia dyrektor szkoły zobowiązany jest 

do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury 

biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić 

notatkę lub protokół. 
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5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym 

czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała 

osoba. 

 

  

 

 

 

 

 


