
Załącznik nr 1  
do Regulaminu funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
w trakcie pandemii koronawirusa COVID 19 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID - 19 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności, złe samopoczucie, 
wychowawca/nauczyciel zgłasza fakt dyrektorowi dzwoniąc do sekretariatu szkoły.  
 

2. Wyznaczony przez dyrektora pracownik odprowadza ucznia do wyznaczonego, odrębnego 
pomieszczenia zachowując wszystkie środki ostrożności, w tym zapewniając min. 2 m odległości 
od innych osób.  
 

3. Pracownik sekretariatu szkoły zawiadamia  rodziców/opiekunów korzystając z kontaktu 
telefonicznego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Rekomendowany jest własny 
środek transportu. 
 

4. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego  
w środki ochrony osobistej.  
 

5. Pozostali uczniowie z klasy pod opieką nauczyciela natychmiast myją lub dezynfekują ręce 
 i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na korytarz 
szkoły. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana przez pracownika obsługi. 
 

6. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko dzwoni do drzwi przy głównym wejściu i czeka  
na zgłoszenie się pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka.  
 

7. Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej przyprowadza dziecko do wyznaczonych drzwi– 
zachowuje właściwą odległość 2 m, z tej odległości identyfikuje rodzica/opiekuna. 
 

8. Rodzic lub opiekun odbiera dziecko będąc zaopatrzony w ochronę ust i nosa. 
 

9. Po przekazaniu dziecka pracownik zdejmuje środki ochrony osobistej i wyrzuca do wyznaczonego 
pojemnika na odpady zmieszane. 
 

10. Pomieszczenie , w którym przebywało dziecko jest wietrzone i sprzątane z użyciem odpowiednich 
środków. Powierzchnie dotykowe, w tym klamki, poręcze są dezynfekowane. 
 

11. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba we współpracy z pracownikami ustala obszar,  
w którym poruszał się i przebywał uczeń oraz sporządza listę osób obecnych w tym czasie  
w części/częściach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie. 
 

12. Dyrektor powiadamia organ prowadzący oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 
 o zaistniałej sytuacji  i postępuje zgodnie z wytycznymi PSSE. 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olecku, ul. Wojska Polskiego 13,  
19-400 Olecko, psse.olecko@sanepid.olsztyn.pl, tel.  +48 22 25 00 115 
 

13. Dyrektor we współpracy z pracownikami ustala, czy personel zajmujący się odizolowanym 
uczniem był odpowiednio zabezpieczony i zachował min. 2m odległość. Jeżeli nie zostały 
zachowane środki ostrożności pracownik zostaje odsunięty od świadczenia pracy do momentu 
uzyskania informacji o wyniku testu ucznia. Dyrektor szkoły stosuje się do wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego  ze strony gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym. 
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