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§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników 

oraz rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego 

funkcjonowania pracowników, rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 

w Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w 

Lublinie/Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. H. Ch. Andersena  w Lublinie 

obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa. 

1) za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada 

dyrektor szkoły; 

2) w szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej; 

3) szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.30, (zajęcia dydaktyczne w godzinach 8:00-

15:00) z zaznaczeniem, że czas ten może ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego. 

4) liczba dzieci uczestniczących w danych zajęciach może wynosić maksymalnie 15 osób; 

2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi w taki sposób 

aby: 

1) zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zakażenia się; 

2) ustalenia działań, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub 

chorobą COVID-19; 

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem. 

§2. 

Obowiązki organu prowadzącego 

Organ prowadzący szkoły ma obowiązek: 

1) pomóc dyrektorowi w stworzeniu i zapewnieniu  dzieciom i pracownikom bezpiecznych 

warunków w  opiece nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych; 

2) zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki; 

3) w miarę możliwości zapewnić dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także  

wyposażenie tych pomieszczeń; 

4) wesprzeć dyrektora w zakupie niezbędnych indywidualnych środków ochrony osobistej.  

5) ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia; 

 

§3. 

Obowiązki dyrektora placówki 

1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów 

zwiększonego reżimu sanitarnego. 

2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania 

wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego  

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 

rodziców (za pośrednictwem wychowawców klas). 

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika.  
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6. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników. 

8. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych  

w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni. 

9. Dopilnowuje, aby w przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do 

dezynfekcji rąk. 

10. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.  

§4. 

Obowiązki pracowników 

1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest 

zobowiązany do jej stosowania. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami 

grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń. 

3. Do szkoły pracownicy, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne. 

4. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

6. Do obowiązków nauczyciela zawartych w regulaminie pracy oraz zakresie obowiązków 

należy ponadto:  

1) wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 

wprowadzone;  

2) instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk; 

3) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem 

oraz po skorzystaniu z toalety. 

4) unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu; 

5) kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail; 

6) pozostawanie w godzinach pracy placówki do dyspozycji dyrektora (w formie pracy 

zdalnej lub na terenie placówki) 

7. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich 

obowiązków prócz tych zawartych w zakresach obowiązków należy ponadto: 

1) usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,  

2) wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę; 

3) bieżąca dezynfekcja toalet; 

4) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; 

5) dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł; 

6) dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom termometrem bezdotykowym w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w 

szkole. 

7) odizolowanie dziecka do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 
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§5. 

 

Obowiązki rodziców 

Do obowiązków rodziców należy w szczególności: 

1) zapoznanie się z niniejszą procedurą. 

2) niezwłoczne przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-mail informacji o stanie 

zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły; 

3) nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji; 

4) zapewnienie dziecku, indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i ze szkoły z 

uwzględnieniem możliwości psychofizycznych swojego dziecka, a także jego 

niepełnosprawności; 

5) przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych; 

6) zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły,  

a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37,5 ºC, pozostanie w domu. 

7) regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa  

i ust. 

8) nie pozwalanie dziecku na przynoszenie do szkoły zbędnych przedmiotów np. 

zabawek, przytulanek, itp; 

9) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania; 

10) informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego; 

11) niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły 

jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

 

§6. 

Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym 

1. Dyrektor ze względu na sytuację, a w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu 

z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-

epidemiologicznej może podjąć decyzję o : 

1) pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki; 

2) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego, 

3) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego, 

4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki. 

2. W przypadku wdrożenia trybu nauczania zdalnego pracownicy pracują w oparciu 

o ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej 

im. H. Ch. Andersena oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. H. Ch. 

Andersena (Pismo okólne nr 1/2020 z dnia 25 marca 2020 r. [aktualizacja z dnia 10 

kwietnia 2020 r. z późn. zm.]) 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
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szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 

szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem, 

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

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) 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). 

7. W miarę możliwości stosuje się organizację pracy i jej koordynację w taki sposób, by 

umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

8. Uczniowie przebywają na zajęciach w swoich salach lekcyjnych. Należy unikać częstej 

zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia (za wyjątkiem: wychowania 

fizycznego, informatyki oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym 

rewalidacji). 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

10. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach.  

12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny 

być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

17. Dzieci mogą spędzać przerwy pomiędzy zajęciami z zachowaniem dystansu społecznego 
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18. Wyjścia na przerwy organizowane są wahadłowo, podczas jednej przerwy na holu (na 

parterze i I piętrze) może przebywać nie więcej niż 25 uczniów. 

19. W trakcie nieobecności uczniów w klasie należy każdorazowo wietrzyć klasę. 

20. Rodzic odbierający dziecko oczekuje w wydzielonej strefie a pracownik szkoły informuje 

wychowawcę/nauczyciela sprawującego opiekę o przybyciu rodzica. Ten organizuje 

odprowadzenie dziecka do szatni. 

21. Uczniowie klas 4-8 oraz I-III LO mogą opuszczać szkołę samodzielnie po dokonaniu 

dezynfekcji dłoni. 

22. Szkoła nie organizuje wyjść poza jej teren za wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego oraz 

w drodze do i z najbliższej stołówki na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

§7. 

 

Zmiana nauki na tryb zdalny 

Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor, w porozumieniu z organem 

prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie 

formy nauczania na tryb zdalny w wyniku zaistnienia następujących warunków (przy czym 

poniższe warunki nie muszą wystąpić jednocześnie).  

1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej 

opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu 

nauczania na zdalny. 

2. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o wprowadzeniu trybu 

zdalnego może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie 

pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub może zostać ona 

narzucona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju: 

1) wzrost liczby zachorowań na COVID-19, 

2) sugestia lub decyzja ministra zdrowia, 

3) sugestia lub decyzja ministra oświaty. 

4. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie (gmina, 

powiat):  

1) wzrost liczby zachorowań, 

2) sugestia lub decyzja kuratora, 

3) opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rodziców. 

5. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole: 

1) odkryto ognisko zakażenia w szkole, 

2) odkryto ognisko zakażenia w gminie, 

3) sugestia lub decyzja prezydenta miasta Lublin, 

4) sugestia rady pedagogicznej, 

5) sugestia lokalnych służb medycznych, 

6) rekomendacja lokalnych służb sanitarnych. 

6. Dyrektor konsultuje swoją decyzję o zmianie trybu nauczania z wicedyrektorami. 

7. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:  

1) organ prowadzący, 
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2) powiatowe służby sanitarne, 

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

4) radę pedagogiczną, 

5) rodziców, 

6) uczniów. 

8. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia. 

9. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły. 

10. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się 

z w/w zarządzeniem. 

 

§ 8 

Zmiana nauki na tryb hybrydowy 

 

Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor, w porozumieniu z organem 

prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie 

formy nauczania na tryb hybrydowy w wyniku zaistnienia następujących warunków (przy 

czym poniższe warunki nie muszą wystąpić jednocześnie). Tryb hybrydowy polega na 

naprzemiennej nauce w trybie zdalnym i stacjonarnym dla określonej grupy uczniów wedle 

sporządzonego harmonogramu. 

1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej 

opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu 

nauczania na hybrydowy. 

2. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o wprowadzeniu trybu 

hybrydowego może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i na 

podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub może zostać 

ona narzucona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju: 

1) wzrost liczby zachorowań na COVID-19, 

2) sugestia lub decyzja ministra zdrowia, 

3) sugestia lub decyzja ministra oświaty. 

4. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie (gmina, 

powiat):  

1) wzrost liczby zachorowań, 

2) sugestia lub decyzja kuratora, 

3) opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rodziców. 

5. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole: 

1) odkryto ognisko zakażenia w szkole, 

2) odkryto ognisko zakażenia w gminie, 

3) sugestia lub decyzja prezydenta miasta Lublin 

4) sugestia rady pedagogicznej, 

5) sugestia lokalnych służb medycznych, 

6) rekomendacja lokalnych służb sanitarnych. 

6. Dyrektor konsultuje swoją decyzję o zmianie trybu nauczania z wicedyrektorami. 

7. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:  

1) organ prowadzący, 

2) powiatowe służby sanitarne, 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 
 

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

4) radę pedagogiczną, 

5) rodziców, 

6) uczniów. 

8. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia. 

9. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły. 

10. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z 

w/w zarządzeniem. 

 

§ 9 

Organizacja pracy szkoły/placówki w czerwonych i żółtych strefach zagrożenia  

COVID-19 

W momencie, gdy szkoła znajdzie się w strefie czerwonej lub żółtej procedury powinny ulec 

modyfikacji i dostosowaniu do aktualnego stanu zagrożenia a organizacja pracy szkoły 

powinna zostać podporządkowana wytycznym Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

1. W strefach czerwonych i żółtych organizacja pracy szkoły jest ściśle podporządkowana 

wytycznym i decyzjom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Taką decyzję 

może podjąć również dyrektor, ale przy zgodzie organu prowadzącego i pozytywnej 

opinii Sanepidu. 

2. Dyrektor szkoły znajdującej się na terenie tych stref modyfikuje procedury 

bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

3. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z wyznaczoną osobą ze strony sanepidu i przekazuje 

drogą pisemną, mailową lub w nagłych wypadkach telefoniczną bieżące raporty o stanie 

bezpieczeństwa epidemicznego szkoły. 

4. Wyznaczony do kontaktu i koordynowania działań pracownik sanepidu na bieżąco 

przekazuje wytyczne i zalecenia, które należy wdrożyć w szkole. 

Wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa podejmowane przez dyrektora szkoły lub ze 

strony Sanepidu powinny być ustalane drogą pisemną lub mailową. W sytuacjach nagłych 

dopuszcza się ustalenia drogą telefoniczną, pod warunkiem, że na podstawie telefonów 

zostanie sporządzona notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony. 

 

§10. 

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, 

oparcia krzesełek i siedziska, włączniki. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
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wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy obsługi mogą być zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej. 

5. Indywidualne środki ochrony osobistej mogą być stosowane przede wszystkim podczas 

korzystania z części wspólnych budynku w tym ciągów komunikacyjnych. 

6. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić – dezynfekując je 

zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci – co najmniej raz dziennie. 

 

§11. 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

1. W przypadku gdy u ucznia, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy 

charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:  

1) pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub i dodatkowo  

w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia 

wskazanego przez dyrektora pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum  

2 m odległości.  

2) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców; 

3) dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną a w razie złego 

stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb;  

2. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się 

dusznością, kaszlem, gorączką: 

1) zgłasza fakt dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi 

szkoły; 

2) bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora 

lub pozostaje na miejscu zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa; 

3) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym 

o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112  

i stosuje się do instrukcji tych służb. 

3. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą  

i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

4. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na: 

1) dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie; 

2) wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę  

w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową 

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną; 

 

§10. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.  

2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim 

zostały wprowadzone. 

 


