
Załącznik nr 8 

do Regulaminu funkcjonowania 

SP22 podczas epidemii COVID-19 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

OGRANICZAJĄCE ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ WIRUSA COVID-19  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 im. JANA STEFANA DWORAKA  

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika. 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg  

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2. Pracownicy, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy, 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej (lub ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym). 

3. Osobę z objawami, które wystąpią w trakcie wykonywania pracy, takimi jak - temperatura ciała 

powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, itp., należy jak  

najszybciej odizolować od reszty osób. Funkcję izolatorium pełni w razie potrzeby gabinet 

pielęgniarki szkolnej. 

4. O podejrzeniu zakażenia informuje się Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. 

5. O podejrzeniu zakażenia informuje się pracowników. 

6. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

7. Organizacja pracy w takim przypadku obejmuje: 

- wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej; 

- dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, 

których używał (najlepiej całej placówki); 

- pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, którymi poruszał się pracownik należy poddać gruntowej 

dezynfekcji oraz zastosować się do zaleceń wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną. 

8. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna może zdecydować o zastosowaniu kwarantanny. 

Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania, ma charakter decyzji 

administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, 

ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy. 

Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką szkoły. 

1. Ucznia z objawami, które wystąpią w trakcie pobytu w szkole, takimi jak - temperatura ciała powyżej 

38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, itp., należy jak najszybciej 

odizolować od reszty osób. Funkcję izolatorium pełni w razie potrzeby gabinet pielęgniarki szkolnej. 

2. Każdy uczeń, który stwierdził u siebie ww. objawy, powinien niezwłocznie zgłosić to nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia, lub w czasie przerwy swojemu wychowawcy lub nauczycielowi 

dyżurującemu. 

3. Pracownik szkoły, który powziął informację o ww. objawach u ucznia, niezwłocznie podejmuje 

działania zmierzające do odizolowania ucznia od reszty osób. Uczeń z objawami powinien zakryć nos 

i usta maseczką/przyłbicą. Pracownik szkoły przyprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej, a w razie 



jej nieobecności wprowadza ucznia bezpośrednio do izolatorium. Jeżeli nauczyciel w tym czasie ma 

zajęcia z klasą, kontaktuje się telefonicznie z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły lub prosi o nadzór 

nad swoimi pozostałymi uczniami: pedagoga, psychologa, wychowawcę świetlicy lub innego 

nauczyciela uczącego w najbliższym pomieszczeniu. 

4. O zaistniałej sytuacji pielęgniarka szkolna lub pracownik szkoły, który powziął informację o ww. 

objawach informuje dyrekcję szkoły. Pielęgniarka szkolna, nauczyciel przyprowadzający ucznia lub 

inna osoba wyznaczona przez dyrekcję szkoły sprawdza objawy złego samopoczucia, mierzy 

uczniowi temperaturę termometrem bezdotykowym (w przypadku korzystania z termometru innego 

niż bezdotykowego, należy pamiętać o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu); 

5. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

6. Przybycie rodziców/opiekunów prawnych powinien nastąpić do godziny od momentu zawiadomienia. 

7. Dyrektor, po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych ucznia ewentualnej informacji o 

stwierdzeniu zakażenia COVID-19 informuje Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. 

8. O podejrzeniu zakażenia informuje się Wydział Edukacji UM oraz Kuratorium Oświaty. 

9. O podejrzeniu zakażenia informuje się pozostałych rodziców. 

10. W przypadku odmowy odebrania ucznia ze szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych, gdy objawy 

się nasilą dyrekcja szkoły niezwłocznie zawiadamia pogotowie ratunkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 

DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

…………………………………………………….        Ruda Śląska, dn. ……………….………. 
   (imię i nazwisko ucznia) 

……………………. 
  (klasa) 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA 

OGRANICZAJĄCYCH  ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ WIRUSA COVID-19” i „REGULAMINEM 

FUNKCJONOWANIA PODCZAS EPIDEMII COVID – 19 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 im. 

JANA STEFANA DWORAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ” i deklaruję ich przestrzeganie,  

a przede wszystkim wysyłanie do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała oraz szybkiego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 
 

2. Deklaruję stosowanie się do Wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych 

zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi 

restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie. 
 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących objawów 

zdrowotnych w czasie pobytu w placówce oświatowej u mojego dziecka. 
 

4. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w trosce o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

nauczycieli i pracowników, dyrektor szkoły prosi o: 

a) bezzwłoczne poinformowanie drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny  

o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka 

rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 

b) bezzwłoczne poinformowanie o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub 

jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) poinformowanie o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 

ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, 

d) poinformowanie wychowawcy klasy: przez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub 

telefoniczną, jeśli zauważą Państwo u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym 

przypadkiem zachorowania na COVID-19. 
 

5. Informuję, że dziecko: jest / nie jest *(niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące. 
 

6. Podaję aktualny numer/y telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia 

przychodzące:  
 

Nr telefonu: ………………………………… Osoba do kontaktu: …………….…………………… . 

 

Nr telefonu: ………………………………… Osoba do kontaktu: …………….…………………… . 

 

Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ………………………………………………………... 


