
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia 

zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika  

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do  innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby 

nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, 

duszność, gorączka). 

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

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój ochronny, 

opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

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

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

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

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

10. Dyrektor informuje Organ prowadzący o wystąpieniu u pracownika objawów 

sugerujących zakażenie korona wirusem (załącznik nr 1) i Głównego Inspektora 

Sanitarnego (załącznik nr 2). 

  



Załącznik nr 1 do procedury postępowania  

w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika 

 
.......................................................                                                        ..........................................  

.......................................................                                                             (miejscowość, data) 

.......................................................  
(nazwa i adres przedszkola/  
szkoły podstawowej)  

Pan 

Milan Ušák 

Burmistrz Siechnic  

Urząd Miejski w Siechnicach  

ul. Jana Pawła II 12 

55-011 Siechnice 
 

 

INFORMACJA 

o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie korona wirusem 

 

 

Informuję, że w dniu ....................1 u pracownika ....................2 zam. ....................3, 

zatrudnionego w ....................4 na stanowisku …5, wystąpiły niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie koronawirusem, tj. ....................6.  

Ww. pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał  

i przebywał, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie 

dotykowe.  

O wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ....................7. 

 

...............................................  
(podpis dyrektora  

przedszkola/ szkoły podstawowej*)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
1

Należy podać datę wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.  
2 Należy podać imię i nazwisko pracownika. 

3 Należy podać miejsce zamieszkania pracownika. 
4 Należy podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, w której pracownik wykonywał 
pracę. 
5 Należy podać stanowisko, której zajmuje pracownik.  
6 Należy wymieć objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, które wystąpiły u pracownika.  

7 Należy podad miejscowośd, w której jest siedziba powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

  



Załącznik nr 2 do procedury postępowania  

w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika 

 
.......................................................                                                        ..........................................  

.......................................................                                                             (miejscowość, data) 

.......................................................  
(nazwa i adres przedszkola/ szkoły  
podstawowej)  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna  

w ........................................... 
..........................................................  

..........................................................  

..........................................................  
(adres powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

 

INFORMACJA 

o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie korona wirusem 

 

 
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 

maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na 

podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), informuję, że w dniu ....................2 u 

pracownika ....................3 zam. ....................4, zatrudnionego w ....................5 na stanowisku 

....................6, wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj. 

....................7. 
Ww. pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał  

i przebywał, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe.  

 

 

 

...............................................  
(podpis dyrektora  

przedszkola/ szkoły podstawowej*) 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
1

Należy podać datę wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.  
2 Należy podać imię i nazwisko pracownika. 

3 Należy podać miejsce zamieszkania pracownika. 
4 Należy podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, w której pracownik wykonywał 

pracę. 
5 Należy podać stanowisko, której zajmuje pracownik.  
6 Należy wymieć objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, które wystąpiły u pracownika.  

7 Należy podad miejscowośd, w której jest siedziba powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 


