
 

 

Załącznik 2 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 45 

z dnia 30.08. 2021 r.  

 

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem     
Covid-19 u ucznia 

 
 

1. Pracownik szkoły, który zaobserwował u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38OC, kaszel, 
duszności) izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium), zapewniając 
minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu).  

2. Pracownik szkoły, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, 
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki 
jednorazowe, fartuch jednorazowy). 

3. Pracownik szkoły przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w 

wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę 

jednorazową, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

4. Pracownik szkoły kontaktuje się z Dyrektorem Szkoły / Wicedyrektorem dyżurnym  

który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem 

do przyjazdu rodziców/opiekunów. 

5. Pracownik szkoły przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się 

do chorego ucznia, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

6. Pracownik szkoły otwiera okno w sali lekcyjnej, w której przebywał uczeń z 

objawami. 

7. Pracownik szkoły przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Uczeń przebywa w izolatorium wraz z pracownikiem szkoły wyznaczonym przez 

Dyrektora, a następnie jest przekazany rodzicom/opiekunom. 

9. Pracownik szkoły uczestniczący w procedurze myje ręce, instruuje uczniów, aby 

umyli ręce, następnie dezynfekuje ręce oraz ze szczególną ostrożnością zdejmuje 

strój ochronny, o którym mowa w pkt 2. 

10. Uczniowie wraz z pracownikiem szkoły opuszczają salę, która jest dezynfekowana 

i dokładnie wietrzona. 

11. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom 

zgodnie z procedurą odbioru ucznia ze szkoły. 

12. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

13. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 
 

 
 

 


