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

 
1. Pracownik będący na stanowisku pracy, który zaobserwował u siebie jeden z 

objawów (gorączka, kaszel, duszność) w trybie natychmiastowym informuje 

Dyrektora szkoły / Wicedyrektora szkoły o dolegliwościach, a Dyrektor szkoły / 

Wicedyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i 

informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika. W razie nagłego pogorszenia się 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu (Izolatorium) i nie zbliża się    

do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z Dyrektorem szkoły / szkoły / Wicedyrektorem szkoły, 

który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to podaje zdrowym uczniom instrukcję, 

aby nie zbliżali się, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

5. Osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły / Wicedyrektora szkoły, która przejęła 

obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka) niezwłocznie 

otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły / Wicedyrektora szkoły przejmuje w 

szczególności obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka) 

dotyczące opieki nad uczniami. 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to uczniowie wraz z osobą 

wyznaczoną przez Dyrektora szkoły / Wicedyrektora szkoły myją dokładnie ręce  

8. i dezynfekują oraz opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie  

wietrzona. 

9. Pracownik szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o 

nieobecności). W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 

999 lub 112. 

10. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, Dyrektor szkoły kontaktuje się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz bezwzględnie stosuje się do 

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


