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Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć : 

a) należy bezwzględnie zachować spokój; 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie prosi ucznia o udanie się do sali nr 309  

w celu odizolowania tej osoby od innych osób przebywających w placówce; 

c) nauczyciel informuje za pośrednictwem pracownika obsługi dyżurującego na korytarzu 

o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora szkoły; 

d) nauczyciel z pozostałymi uczniami opuszcza pomieszczenie i, unikając kontaktu  

z innymi osobami w szkole, udaje się do auli w celu maksymalnego zwiększenia 

dystansu pomiędzy uczestnikami zajęć; 

e) nauczyciel oczekuje na decyzje dyrektora lub wicedyrektora; 

f) dyrektor lub wicedyrektor zawiadamia osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej 

sytuacji oraz kontaktuje się telefonicznie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną 

w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem: 

a) nauczyciel niezwłocznie zostanie odsunięty  od pracy i odesłany do domu transportem 

własnym  lub sanitarnym; 

b) wstrzymane zostanie przyjmowanie uczniów; 

c) dyrektor lub wicedyrektor: 

 powiadomi właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń; 

 wskaże osobę, która będzie czasowo sprawować opiekę nad uczniami i skieruje grupę do auli 

3. Pracownik oczekuje na transport w sali 309, odizolowany od innych osób. 

4. W przypadku wystąpienia u innych osób przebywających na terenie szkoły niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy ten fakt niezwłocznie zgłosić 

dyrektorowi lub wicedyrektorowi, którzy podejmą kroki mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa pracownikom i uczniom szkoły oraz poinformują o tym fakcie właściwe służby 

sanitarne. 

5. Wskazany przez dyrektora lub wicedyrektora pracownik ustala obszar, w którym poruszał się  

i przebywał nauczyciel oraz osoby, z którymi miał kontakt na terenie szkoły. 

6. Dyrektor lub wicedyrektor podejmują decyzję o konieczności odizolowania osób, z którymi 

miał kontakt nauczyciel. 

7. Po zapewnieniu bezpieczeństwa nauczycielom, uczniom i innym pracownikom szkoły dyrektor 

lub wicedyrektor informują organ prowadzący 

 

 

 

 

 


