
 

Załącznik nr 6 

 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19 

obowiązująca w Szkole Podstawowej Helenów Drugi-Święciec w Święćcu 

 

  Niniejsza procedura jest narzędziem Dyrektora w procesie podejmowania decyzji oraz obejmuje 

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

z wystąpieniem podejrzenia choroby szczególnie niebezpiecznej oraz wysoce zakaźnej na terenie 

Szkoły Podstawowej Helenów Drugi - Święciec 

I. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie 

niebezpieczne i wysoce zakaźne. 

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik szkoły oraz rodzice 

dzieci uczęszczających do szkoły 

2. Rodzic lub opiekun prawny, który podejrzewa u dziecka zachorowanie nie przyprowadza go do 

szkoły i natychmiast powiadamia dyrektora placówki, jeżeli dziecko wcześniej miało kontakt                 

z innymi dziećmi lub pracownikami przebywającymi na terenie szkoły, oraz powiadamia 

odpowiednie instytucje o takim podejrzeniu. 

3. Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków łączności 

bezpośrednio do  dyrektora Szkoły Podstawowej tel. 508948337 i mailowo 

sp.swieciec@gmail.com 

 4. Osoba, która otrzymała informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania odpowiedzialna 

jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby/osób w Izolatorium. 

5. Dziecko przebywające w izolatorium pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika, aż do 

momentu przyjazdu rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej przez rodziców. 

6. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się 

samowolnego opuszczania pomieszczenia. 

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

powiadamia: 

- rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, a jeżeli po 3 próbach nie nawiązano łączności                     

z rodzicem wówczas należy powiadomić osobę upoważnioną przez rodziców. 

- organ prowadzący  

− Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie 63 243 90 52,  



 

oraz ewentualnie:  Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego, ul. Szpitalna 45, 

(63) 240 44 02  

− pogotowie ratunkowe 999 lub 112 

8. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb. 

II. Dyrektor Szkoły Podstawowej Helenów Drugi -Święciec odpowiedzialny jest za: 

1. Stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób  z podejrzeniem 

choroby oraz respektowania zakazu opuszczania pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt           

z osobą/osobami z podejrzeniem,  

2. Wprowadzenie wytycznych dla pracowników w zakresie obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz 

powierzchni,  

 3. Odizolowanie (zamknięcie) pomieszczeń, w których przebywały osoby  z podejrzeniem choroby 

do czasu przeprowadzenia dezynfekcji. 

 4. Gruntowne sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywały osoby z podejrzeniem 

choroby zgodnie z instrukcją higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni  

5. Dezynfekcję powierzchni dodatkowych takich jak: klamki, poręcze, uchwyty itp. oraz ciągu 

komunikacyjnego przez, który przechodziła osoba z podejrzeniem. 

6. Wykonanie listy osób przebywających w szkole, które przebywały z osobą podejrzaną                 

o zakażenie. 

III. Izolatorium. 

Na terenie Szkoły Podstawowej Helenów Drugi –Święciec zgodnie z wytycznymi MEN i GIS oraz 

za zgodą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostało wyznaczone izolatorium. 

Pomieszczenie to znajduje się w gabinecie dyrektora. Jest to pomieszczenie , w którym każdego 

dnia przebywa dyrektor placówki. Podczas konieczności skorzystania z izolatorium dyrektor 

zostanie przeniesiony do pomieszczenia sekretariatu. Po użyciu gabinetu dyrektora jako 

izolatorium, pomieszczenie to zostanie zgodnie z procedurami zdezynfekowana.  

IV Kwarantanna.  

Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Koninie.  Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji 

sanitarno – epidemiologicznej oraz innych właściwych służb/instytucji.     

IV Uwagi końcowe.  

Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będą przez Dyrektora przy 

wsparciu organu prowadzącego oraz przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach 

Głównego Inspektora Sanitarnego.    


