
 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

w Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku 

(pracownik lub inna osoba dorosła) 

 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę 

i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans 

i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

2. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci 

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

3. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

(numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły) i wprowadza do stosowania 

na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

4. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 

jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki 

światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

5. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

6. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, 

Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją 

sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

7. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

8. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 



 

 

 

9. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, 

Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją 

sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 
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