
 

   

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia 

zarażeniem wirusem Covid-19 

 

w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 

 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (w szczególności gorączka, 

kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada sobie maseczkę. 

2. Nauczyciel instruuje ucznia, że ma założyć maseczkę, samodzielnie spakować się 

przebywać w wyznaczonym miejscu zachowując odpowiedni odstęp od innych uczniów 

(minimum 2 metry). 

3. Nauczyciel kontaktuje się z pielęgniarką i zawiadamia dyrekcję szkoły.  

4. Dyrektor lub inna wyznaczona osoba powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie 

odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem. 

5. Nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę pielęgniarki lub innej wyznaczonej przez 

dyrektora osoby (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy), która zajmuje się 

uczniem w izolatorium do przyjazdu rodziców.  

6. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona.  

7. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, 

prawidłowo zdjęły maseczki i wrzuciły je do specjalnie przeznaczonego do tego 

pojemnika.  

8. Osoba opiekująca się chorym dzieckiem musi być wyposażona w niezbędne środki 

ochrony osobistej.  

9. O podejrzeniu zakażenia dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Białymstoku tel. 85 7325236 lub 222 500 115 oraz organ 

prowadzący Deparlament Edukacji tel. 85 869 6330. 

10. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki  

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.   

11. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (w szczególności gorączka, 

kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maseczkę i pozostaje w jednym, wyznaczonym 

miejscu, nie zbliża się do innych osób.  

12. Pracownik kontaktuje się z dyrekcją, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika.  

13. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi, instruuje je, aby nie zbliżały się i założyły 

maski. 

14. Osoba wyznaczona przez dyrekcję przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka).  

15.  Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi, to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrekcję opuszczają salę, myją dokładnie ręce, dezynfekują 

zdejmują maseczki i wrzucają je do specjalnie przeznaczonego do tego pojemnika. Sala 

jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.  

16. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i stacją sanepidu.  



 

 

17. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych, nie powinien rozpoczynać pracy.  

 

 

 


