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SZKOŁA PODSTAWOWA  

 

                 

                        Procedura 3 
postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia  

u dziecka choroby zakaźnej w  Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 Roku w 

Rzechcie. 

Data wykonania: 
18.05.2020r 
 
Data zatwierdzenia: 
20.05.2020r 
Stron: 2 
 

 
 CEL PROCEDURY 
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz 
postępowania w szkole w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo 
zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.  
 

 PRZEDMIOT PROCEDURY 
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:  

1. zasad postępowania z dzieckiem chorym,  
2. objawów chorób.  

 

 ZAKRES PROCEDURY 
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły oraz dzieci, a także rodziców/opiekunów 
prawnych wychowanków placówki.  
 

 DZIAŁANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA  
U DZIECKA CHOROBY ZAKAŹNEJ  
 

1. Nauczyciel w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem m.in. podwyższonej temperatury ciała, uporczywego kaszlu, złego 
samopoczucia, trudności w oddychaniu itp.  niezwłocznie informuje Dyrektora.  

2. W przypadku przejawiania w/w objawów choroby odizolowuje się dziecko w odrębnym, 
wyznaczonym pomieszczeniu.  

3. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka po uzyskaniu uprzednio zgody 
rodziców/opiekunów prawnych, wg ( załącznik nr 1 ) Procedury. 

4. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 
5. Dyrektor informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu o podejrzeniu 

wystąpienia zachorowania i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 
6. Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę. 
7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 
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8. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których 
przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i odsuwa od świadczenia pracy do czasu określenia 
stanu zdrowia dziecka oraz decyzji sanepidu. 

9. Na czas uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka dyrektor informuje pozostałych 
rodziców z grupy, do której uczęszczało dziecko z podejrzeniem  zakażenia koronawirusem 
SARS CoV-2 o czasowym zawieszeniu działalności grupy i informuje o tym fakcie organ 
prowadzący. 

10. Dalsze działania dyrektor podejmuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 
11. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej, 

zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest po zakończeniu 
leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków 
szkoły. 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.  
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły.  
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada dyrektor szkoły. 
 
TELEFON ALARMOWY  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu 
tel. 601 823 685 
Całodobowa infolinia dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęcona koronawirusowi.  
tel. 42 644 19 04 
 
NFZ- 800 190 590 
 
Opracowała: 
Specjalista ds. BHP  
Maja Brus 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                      Zatwierdził: 
                                                                                                               Dyrektor R. Pawłat 
 
 
 


