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I. Cel procedury 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania          

na COVID-19”, zwana dalej „Procedurą”, obowiązuje do czasu odwołania stanu epidemii przez organy             
nadrzędne. Obejmuje wykaz działań jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia sytuacji związanej            
z wystąpieniem podejrzenia wystąpienia chorobyCOVID-19 na terenie ZSO nr 1, oraz przeciwdziałaniu           

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. 

II. Zakres procedury 

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników i uczniów oraz innych osób przebywających w danym 

czasie na terenie szkoły. 

III. Terminologia  

dotycząca choroby zakaźnej-pojęcia podstawowe  

Dekontaminacja–proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję        

i sterylizację.  

Dezynfekcja–proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod         

fizycznych i chemicznych.  

Epidemia–wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie             

większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas            

niewystępujących.  

Izolacja–odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób              
podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika          

chorobotwórczego na inne osoby.  

Kwarantanna–odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia           

szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.  

Nadzór epidemiologiczny–obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej           

swobody przemieszczania się. 

Nosiciel–osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne czynniki           

chorobotwórcze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych osób. Podejrzany o chorobę          
zakaźną–osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze              
źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie           

zakażenia. 



Styczność–bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu            

zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych. 

IV. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na Covid-19 na terenie szkoły 
 

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i uczeń. 

2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po powzięciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia          
zachorowania.  

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

bezpośrednio do sekretariatu szkoły (tel. 324154453, lo1@raciborz.com.pl, tel. kom pedagoga          
szkoły: 797 213 916). 

4. Osoba, która powzięła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania jest odpowiedzialna za           

niezwłocznie odizolowanie podejrzanej/nych o chorobę osoby/osób. Izolatorium znajduje się         
w pomieszczeniu portierni – bezpośrednio przy wejściu głównym. 

5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzaną/ymi o chorobę zakazuje się            
opuszczania pomieszczenia, w którym przebywały z osobą podejrzaną o zachorowanie. 

6. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie, w trybie alarmowym powiadamia Powiatową Stację          
Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu 32 459 41 47 lub 32 459 41 32 (Anna Lach – Głogiewicz),                
rodziców oraz organ prowadzący (tel. 32 459 73 06). 

7. Dyrektor ZSO nr 1 postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb. 
8. Dyrektor ZSO nr 1 jest odpowiedzialny za:  

• stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem           

choroby oraz respektowaniem zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające          
kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem choroby; 
• wprowadzenie wytycznych dla pracowników i uczniów w zakresie obowiązkowej dezynfekcji rąk            

oraz powierzchni; 
• zabezpieczenie odpowiednich certyfikowanych środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony         
indywidualnej dla pracowników; 

• odizolowanie (zamknięcie) pomieszczeń obiektów, w których przebywały osoby z podejrzeniem          
choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji; 
• realizację dezynfekcji pomieszczeń/obiektów, w których przebywały osoby z podejrzeniem          

choroby. 
 

9. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących          

nr 1 w Raciborzu. 
10. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły. 
11. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez            

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu           
postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

12. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak: 

o stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C); 

o objawy przeziębieniowe; 

o gorączka; 

o kaszel; 

o duszności lub kłopoty z oddychaniem; 

o bóle mięśni, ogólne zmęczenie  



nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją              

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu           

zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

13. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 4, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora –            

telefonicznie lub w innej, przyjętej w szkole formie komunikacji. 

14. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji          

sanitarno-epidemiologicznej. 

15. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów           
sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany           
do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (portiernia), wyposażonego w maseczki, rękawiczki          

i środki do dezynfekcji. 

16. W sytuacji opisanej w pkt 7, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno - epidemiologiczną,               
w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania,          
adekwatnych do zaistniałego przypadku. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 7,              
dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją            

sanitarno-epidemiologiczną. 

17. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,            
zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie,           

z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

18. Zadania określone w pkt 9, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami            

ochrony osobistej. 

19. Upoważniony przez dyrektora pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie,            

w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

20. W stosunku do osób, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie dyrektor             
podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją           

sanitarno-epidemiologiczną. 

21. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem            
podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich nauczycielami, do czasu uzyskania             

szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

22. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub           

pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje           
telefonicznie rodzica, opiekuna prawnego ( w przypadku ucznia niepełnoletniego) o konieczności           

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

23. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,          

zostaje on niezwłocznie odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji ( sala nr 105),             

wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

24. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora,           
wyposażonego w maseczkę, w rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem oraz środki do             

dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców. 



25. W sytuacji opisanej w pkt 15, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno -              

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur          

postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

26. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,            
a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty,            

itp.). 

27. Zadania określone w pkt 18, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony           

środkami ochrony osobistej. 

28. Upoważniony przez dyrektora pracownik ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym           
samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany            

o zakażenie. 

29. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem            
podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu             

uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

30. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy mieli           
kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania           

i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 

31. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować           
dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia ucznia koronawirusem oraz wszelkich            
zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno - epidemiologiczną, w celu podjęcia przez            

dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,         

odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

32. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do            
dyrektora szkoły, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej, w celu             

konsultacji lub uzyskania porady. 

33. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz           
między pracownikami a dyrektorem, a także w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje             
zagrożenia zakażeniem koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych,        

z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą. 

34. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt 25, dyrektor ustala inną formę               

komunikacji na odległość z danym pracownikiem. 


