
 

 

Procedura podejmowania działań w sytuacji zagrożenia koronawirusem na terenie 

Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej  

w Żernikach Wrocławskich. 

Podstawa prawna:Art. 68 ust 1 pkt 6 i ust 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2016roku – Prawo oświatowe (Dz.U.  

z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.) 

 

 

§1. W sytuacji zagrożenia koronawirusem dyrektor szkoły powołuje zespół interdyscyplinarny ds. 

podejmowania działań w sytuacji zagrożenia koronawirusem zwanym dalej zespołem. 

§2. Dyrektor informuje rodziców o działaniach podejmowanych przez szkołę. Ściśle współpracuje z MEN  

i stacją sanitarno-epidemiologiczną. Zwraca się do rodziców aby nie przysyłali do szkoły dzieci chorych. 

Informuje rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy 

grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do 

oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno –zakaźnego. 

§3. Zespół ściśle współpracuje z MEN organem prowadzącym szkołę i ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

stosując się do wytycznych, wyznacza zadania pracownikom i podejmuje działania. 

§4. Nauczyciele: 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do obserwacji uczniów podczas zajęć dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńczych. 

2. W razie zauważenia jednego z objawów u uczniów (gorączka, kaszel, duszności, problemy  

z oddychaniem) ma obowiązek przekazania ucznia pielęgniarce szkolnej. 

§5. Pielęgniarka szkolna: 

1. Pielęgniarka szkolna przeprowadza w każdym oddziale klasowym pogadanki na temat 

podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi: 

1) często myć ręce – instrukcja; 

2) stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu; 

3) zachować bezpieczną odległość; 

4) unikać dotykania oczu, nosa, ust. 

2. W razie zgłoszenia ucznia wykazującego jednego z czterech objawów: 

1) kontaktuje się z rodzicami; 

2) przeprowadza wywiad z rodzicami, szczególnie zwraca uwagę, czy dziecko przebywało na 

terenach zagrożonych koronawirusem; 

3) poucza rodziców o konieczności udania się do lekarza; 

4) monitoruje sytuacje zdrowotną dziecka. 

§6. Kierownik gospodarczy: 

1. Po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły zaopatruje szkołę w niezbędne środki czystości oraz płyny 

dezynfekujące. 

2. Odpowiada za organizację pracy obsługi szkoły polegającej na  systematycznym zaopatrywaniu 

łazienek w mydło i ręczniki oraz dezynfekcję klamek. 



§7. Jeżeli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego  

w ciągu ostatnich 14 dni nie wystąpiły objawy (wysoka gorączka, kaszel złe samopoczucie) dyrektor szkoły 

informuje rodziców, że jeżeli nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni 

należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na 

występowanie objawów. Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to należy 

bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną  lub zgłosić się bezpośrednio do 

oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postepowania medycznego; 

§8. Jeśli uczeń miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to należy bezzwłocznie, 

telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. 

§9.Jeżeli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego  

w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiły objawy (wysoka gorączka, kaszel złe samopoczucie) dyrektor szkoły: 

1. Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji znajduje się 

https://gis.gov.pl/mapa/. 

2. Powiadamia rodziców o konieczności zgłoszenia się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego 

(listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie htts://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-

chinach-i-ale-się-czujesz-sprawdz-co-robic). 

3. W porozumieniu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną zarządza w placówce dezynfekcję. 

4. W porozumieniu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, organem prowadzącym szkołę, po 

zawiadomieniu organu nadzorującego,  zawiesza zajęcia na okres diagnozy ucznia lub pracownika. 

1) Czas zawieszenia zajęć jest uzależniony od czasu diagnozy lub zarządzonej kwarantanny. 

2) Zawieszone zajęcia nie podlegają odrobieniu w innym terminie. 

§10. We wszystkich nie uregulowanych w procedurze sytuacjach dyrektor podejmuje decyzję po konsultacji 

z Zespołem interdyscyplinarnym ds. zarządzania w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

https://gis.gov.pl/mapa/

