
Procedura bezpieczeństwa   

w okresie pandemii COVID-19  

na terenie Zespołu Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży 

opracowana w oparciu o Wytyczne 

MEN, MZ i GIS dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2020r. 

 

 

§ 1. CEL PROCEDURY 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów, ich 

rodziców/prawnych opiekunów, zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) w 

szkole oraz określenie obowiązków i zadań pracowników szkoły,  uczniów i rodziców w sytuacji 

wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. 

  

§ 2. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad młodzieżą oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły. 

 

§ 3. WYTYCZNE OGÓLNE 

1. Na terenie szkoły przebywać mogą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała- 38°C lub więcej, ból głowy i mięśni, ból 

gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) oraz 

gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 

izolacji. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych wytycznych dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Wszyscy interesanci wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek stosowania środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub skorzystanie z płynu do dezynfekcji 

rąk, utrzymania dystansu społecznego (min. 1,5 metra) oraz poruszania się tylko w 

wyznaczonych obszarach (ciąg komunikacyjny prowadzący do sekretariatu). 

 

4. Korzystanie z biblioteki szkolnej, gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu 

stomatologicznego i sklepiku szkolnego regulują odrębne zasady umieszczone na drzwiach 

wejściowych poszczególnych jednostek (wyżej wymienieni opracują takie zasady i umieszczą je 

na drzwiach wejściowych, np. dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

wypożyczanych w bibliotece). 

5. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców, podmiot 

przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów 

szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. 



6. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w 

miarę możliwości praca zdalna).  

 

§ 4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA SIĘ NA TERENIE SZKOŁY  

ORAZ KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WSPÓLNYCH 

1. W celu uniknięcia gromadzenia się uczniów przy wejściu głównym do szkoły, funkcjonują trzy 

wejścia: 

a) wejście nr 1 (główne – od ulicy Zielonej – korzystają z niego uczniowie rozpoczynający lekcje w 

budynku B (sale nr 8-15) 

b) wejście nr 2 (boczne – od ulicy Rybaki – korzystają z niego uczniowie rozpoczynający lekcje w 

budynku C (sale nr 16-23) 

c) wejście nr 3 (boczne – przy auli szkolnej – korzystają  z niego uczniowie rozpoczynający lekcje 

w budynku A (sale nr 1-7, 24, 25) 

2. Zalecane jest, aby uczniowie podczas przerw przebywali na świeżym powietrzu (na boisku 

szkolnym oraz na dziedzińcu przy wejściu głównym).  

3. Wyłącza się z użytkowania przez uczniów kawiarenkę szkolną znajdującą się przy sklepiku. 

4. W miarę możliwości unika się częstych zmian sal, w których odbywają się lekcje (przydział 

oddziałów klasowych do poszczególnych pomieszczeń szkolnych) oraz wprowadza się różne 

godziny przychodzenia do szkoły uczniów z poszczególnych klas. 

5. Korzystając z toalet i szatni, zaleca się zachowanie dystansu społecznego (min.1,5 metra) 

dezynfekowanie rąk oraz ograniczenie w miarę możliwości liczby osób przebywających 

jednocześnie w tych pomieszczeniach. 

6. Rekomenduje się noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych 

 

§ 5. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

 

1. Nauczyciel udaje się na zajęcia lekcyjne w maseczce lub przyłbicy. Po wejściu do sali i zajęciu 

miejsca, może zdjąć maseczkę lub przyłbicę, ale zakłada ją każdorazowo, kiedy do 

pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz lub kiedy podchodzi do ucznia.  

2. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia 

dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze oraz konsultacje z uczniami. 

3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

4. Nauczyciel dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

5. Nauczyciel dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości 

między sobą, nauczycielem lub innymi osobami, a także dezynfekowali ręce za każdym razem, 

kiedy wchodzą do sali lekcyjnej.  

6. Co najmniej raz na  godzinę nauczyciel wietrzy salę lekcyjną, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć.   

7. Nauczyciel może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć,  postępując zgodnie z 

przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z 

zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5m). 



8. Przedmioty i sprzęt znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, nauczyciel usuwa z sali lub uniemożliwia do nich dostęp. 

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

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

10. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (podwyższona temperatura ciała- 38°C lub więcej, ból głowy i mięśni, ból gardła, 

kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) postępuje 

zgodnie z § 9. (Postępowanie w wypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub choroby COVID-19). 

12. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie lub domownik jest objęty kwarantanną, powiadamia 

dyrektora szkoły i pozostaje w domu. 

13. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (podwyższona 

temperatura ciała- 38°C lub więcej, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy 

z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia 

o tym fakcie dyrektora szkoły. 

14. Jeżeli podczas przebywania na stanowisku pracy nauczyciel stwierdzi wystąpienie u  siebie  

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych postępuje zgodnie z  § 10. (Postępowanie 

w wypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19). 

 

 

§ 6. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedury 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły. 

2. W przypadku, gdy domownicy są objęci kwarantanną, rodzice/opiekunowie prawni  są 

zobowiązani do niezwłocznego poinformowania szkoły o tym fakcie.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do sprawdzania na bieżąco informacji od dyrektora 

szkoły i wychowawcy zamieszczonych w e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas 

nieposyłania dziecka  do szkoły. Nie posyłają do szkoły dziecka chorego lub z podejrzeniem 

choroby (podwyższona temperatura ciała- 38°C lub więcej, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, 

duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) 

 5. Rodzice/opiekunowie prawni dbają o to, by uczeń nie przynosił do szkoły zbędnych 

przedmiotów. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach 

higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust.   

7. Rodzice/opiekunowie prawni zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły. 

9. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od 

dyrektora lub pracownika szkoły. 

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

poinformowania dyrektora szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza 

11. Preferowane formy kontaktu rodziców z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami to 

komunikacja telefoniczna lub internetowa  (email, dziennik elektroniczny itp.). 

   



§ 7. OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, posiada podwyższoną temperatura ciała- 38°C lub 

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

wyczerpania, brak apetytu, nie przychodzi do szkoły. 

2. Uczeń posiada 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. 

4. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów, spożywa swoje jedzenie i picie. 

5. Uczeń przynosi do szkoły maseczkę i w razie konieczności jej używa 

6. W drodze do szkoły oraz na terenie szkoły uczeń stara się zachowywać bezpieczny dystans – 

minimum 1,5 m od innych osób. 

7. Przed wejściem do budynku szkolnego uczeń dezynfekuje ręce. 

8. Korzystając z wyznaczonych wejść do budynku, uczeń udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z 

harmonogramem zajęć. 

9. Uczeń przed każdą lekcją dezynfekuje ręce, korzystając z płynu znajdującego się przy wejściu do 

każdej sali lekcyjnej. 

10. Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce.  

11. Uczeń bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. 

12. Podczas przerw uczeń stara się unikać kontaktu z większą grupą uczniów. 

13. W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki – zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do niego 

nauczyciel lub inna osoba.  

14. Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu oraz unika dotykania oczu, nosa i ust.  

15. Uczeń rezygnuje z witania się z innymi za pomocą kontaktu cielesnego (np. podawanie ręki, 

całowanie, przytulanie). 

16. Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć w szkole. 

17. Jeżeli uczeń poczuje się źle bądź obserwuje u siebie objawy infekcji górnych dróg 

oddechowych (podwyższona temperatura ciała- 38°C lub więcej, ból głowy i mięśni, ból gardła, 

kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) natychmiast 

informuje o tym nauczyciela. 

 
 

§ 8. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI  

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prace porządkowe pracowników obsługi, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych i pracowni przedmiotów 

zawodowych i zajęć praktycznych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w tym blatów w salach, klawiatur, włączników oraz sprzętów i materiałów wykorzystywanych 

podczas zajęć praktycznych. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy umieścić informacje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji 

oraz systematyczne uzupełniać środki myjące i dezynfekujące. 



5. Należy zapewnić pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic jednorazowych. 

6. Należy systematyczne czyścić i dezynfekować sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć 

praktycznych w szkole. 

7. Należy dezynfekować za pomocą lamp UV przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować płynem dezynfekcyjnym. 

8. 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 

9. Wietrzyć części wspólne budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych 

10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (podwyższona 

temperatura ciała- 38°C lub więcej, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z 

oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora szkoły. 

11. Jeżeli podczas przebywania na stanowisku pracy pracowni stwierdzi wystąpienie u  siebie  

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała- 38°C lub 

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

wyczerpania, brak apetytu)postępuje zgodnie z  § 10. (Postępowanie w wypadku stwierdzenia 

podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19). 

 

§ 9. POSTĘPOWANIE W WYPADKU STWIERDZENIA PODEJRZENIA  

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19  

U UCZNIA 

1. Uczeń, u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (podwyższona temperatura ciała, czyli 38°C lub więcej w przypadku 

mierzenia termometrem bezdotykowym lub 37,2°C-37,9°C w przypadku mierzenia 

termometrem innym niż bezdotykowy, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności 

i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) zostaje bezzwłocznie 

odizolowany od pozostałych uczniów. 

2.  Pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza pracownika do opieki nad uczniem.  

4. Wyznaczony pracownik wyposażony w przyłbicę, maskę i rękawiczki odprowadza ucznia 

do izolatki, dokonuje pomiaru temperatury i sprawuje opiekę nad uczniem zachowując  

min. 2 m odległości. 

5. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców, w celu poinformowania o zaistniałej 

sytuacji i ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu) oraz przypomnienia o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej. 

6. W razie złego stanu osoby z objawami infekcji dróg oddechowych, dyrektor dzwoni na 

numer alarmowy 112 

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

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

8. Dyrektor informuje organ prowadzący (Prezydent Miasta / Naczelnik Wydziału Edukacji) 

o podejrzeniu zakażenia ucznia. 

9. Rodzice dzieci z klasy /grupy ucznia u którego podejrzewa się zakażenie informowani są 

telefonicznie o zaistniałej sytuacji. 

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

gruntownemu sprzątaniu. 

11. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji. 



12. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek 

13. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 

 

§ 10. POSTĘPOWANIE W WYPADKU STWIERDZENIA PODEJRZENIA  

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19  

U PRACOWNIKA SZKOŁY 

 

  

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności 

w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, 

który podejmuje następujące działania: 

a) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia unikając 

kontaktu z innymi osobami 

b) zachowując bezpieczna odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 

kontakt z lekarzem w celu weryfikacji stanu zdrowia 

c) w razie złego stanu osoby z objawami infekcji dróg oddechowych,  dzwoni na numer 

alarmowy 112. 

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

e) 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 lub ucznia innych objawów chorobowych 

stosuje się działania opisane w punkcie 1 

5. Pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję dróg oddechowych 

(podwyższona temperatura ciała, czyli 38°C lub więcej w przypadku mierzenia 

termometrem bezdotykowym lub 37,2°C-37,9°C w przypadku mierzenia termometrem 

innym niż bezdotykowy, 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 ustalaniu 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. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 11 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 mniejszej niż 2 

metry przez ponad 15 minut 

b) Rozmowę z osoba 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 udostepnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia 

c) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

duszności, problemy z oddychaniem) należy bezzwłocznie, telefonicznie 

powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do 

oddziału zakaźnego lub obserwacyjnozakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy 

tryb postepowania medycznego 

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 

środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w 

zależności od rodzajów tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 

współpracy ze służbami sanitarnymi. 

 

 

§ 12 POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanepidu, podejmuje stosowna decyzję o zamknięciu szkoły/zmianie modelu szkoły 

lub innych środkach prewencyjnych 

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika / ucznia informuje organ 

prowadzący i kuratora oświaty 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 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 

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba. 

 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (podwyższona temperatura ciała, 

czyli 38°C lub więcej w przypadku mierzenia termometrem bezdotykowym lub 37,2°C-

37,9°C w przypadku mierzenia termometrem innym niż bezdotykowy, ból głowy i mięśni, 

ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) 

należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Łomży, ul. Ks. Janusza I/1, 18-400 Łomża ( tel. 784 170 718 / 86 

2162647 / 86 2165261; fax- 862165265; email: psselomza@psselomza.pl ) 

2.  W przypadku wątpliwości oraz spraw nie wymienionych w procedurze należy stosować 

wytyczne MEN, MZ, GIS oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

określonych ograniczeń, nakazów  zakazów związanych z wystąpieniem epidemii. 

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła 

strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
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