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Procedura postępowania  

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wesołej  

w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM 

I. Wprowadzenie  

 Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby 

szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo 

rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne 

zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą 

do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne 

oraz COVID-19 (koronawirus).  

 W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych muszą być stosowane m. in. bardzo 

rygorystyczne zasady zapobiegania szerzeniu się tych zakażeń, zgodne z zaleceniami 

WHO i innych instytucji w tym Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej.  

 Szczególne znaczenie ma izolacja osób podejrzanych o zakażenie, stosowanie 

właściwych środków ochrony osobistej oraz stosowanie kwarantanny. Osoby chore 

lub podejrzane o zachorowanie na ww. choroby podlegają obowiązkowej konsultacji 

lekarskiej. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi na ww. choroby 

podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Niniejsza 

procedura jest narzędziem Dyrektora Szkoły w procesie podejmowania decyzji oraz 

obejmuje wykaz działań, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej 

związanej z wystąpieniem podejrzenia wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej 

oraz wysoce zakaźnej na terenie placówki.  

II. Adresaci Procedury oraz sposób udostępniania.  

 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie 

niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, 

ich Rodziców oraz pracowników Szkoły Podstawowej oraz innych osób przebywających 

w danym czasie na terenie placówki.  

 Dokument zamieszczony zostanie w widocznym miejscu na terenie szkoły 

oraz udostępniony Rodzicom, z wyjątkiem danych podlegających ochronie w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych.  

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na choroby 

szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne wobec pracownika lub ucznia szkoły. 

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic 

wychowanka szkoły. 

2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu 

podejrzenia zachorowania.  

3. Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków 

łączności bezpośrednio do dyrektora placówki – 513345751. 

4. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania 

odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby/osób 
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w miejsce do tego wyznaczone i jak najszybsze zawiadomienie rodzica/prawnego 

opiekuna. 

5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę 

zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia. 

6. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym 

powiadamia: − Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Brzozowie- 

134341459, 134341458, 134341452, tel. alarmowy – 576 605 550 oraz 

ewentualnie: Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z poddziałem Hepatologicznym 

w Łańcucie przy ulicy Ignacego Paderewskiego 5 – Izba Przyjęć – 17 224 02 40, 

Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112, Policję Tel. 997 lub 112.  

7. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.  

 Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na 

odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu 

opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami 

z podejrzeniem,  

− wprowadzenie wytycznych dla wychowanków, rodziców i pracowników w zakresie 

obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz powierzchni,  

− zabezpieczenie odpowiednich środków dezynfekcyjnych,  

− odizolowanie (zamknięcie) pomieszczeń obiektów, w których przebywały osoby 

z podejrzeniem choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji. 

− realizacja dezynfekcji pomieszczeń/obiektów w których przebywały osoby 

z podejrzeniem choroby (m. in. po zakończonej kwarantannie w szkole). 

 

 Dyrektor współpracuje z odpowiednimi instytucjami/służbami w tym 

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzką oraz 

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie − współpraca z Policją 

w celu np. ustalenia miejsca pobytu osób przewidzianych do kwarantanny, Dyrektor 

sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności oraz dane wszystkich osób 

mających kontakt z osobą zakażona w ostatnich 3 dniach 

IV. Kwarantanna.  

 Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie 

zdrowych, które były narażone na zakażenie. Odbywa się to w celu zapobieżenia 

szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich 

w stosunku, do których nie ma skutecznego leczenia. Pozwala to na szybką identyfikację 

osób, u których zaczynają pojawiać się pierwsze objawy zakażenia i poddanie ich leczeniu 

w warunkach izolacji. Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym 

momencie objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”. Przebieg kwarantanny 

realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – epidemiologicznej 

oraz innych właściwych służb/instytucji.  
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V. POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby 

z podejrzeniem koronawirusa. 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala 

z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden 

dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

VI. PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 

ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz 

klasach. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 

możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość - Należy zachować co najmniej 2 metry odległości 

z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 

być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi 

rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie 

z krajów, regionu gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od 

powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć 

pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Należy 

przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać 

innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi 

pierwszą barierę ochronną dla otoczenia. 

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do 

krajów, regionów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu 

podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne 

zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć 

porady lekarza rodzinnego. 

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się 

do krajów, regionów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować 

podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu 

powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego. 

Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby 

uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie 

z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności. 

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
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10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne 

odżywianie. 

  

V. Uwagi końcowe. 

 Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez Dyrektora 

przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać 

informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym 

koronawirusem. 

• (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) 

• (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic 

• (lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego 

Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: gov.pl, gis.gov.pl, 

gov.pl/koronawirus). 
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