
Załącznik nr 2  
do Regulaminu funkcjonowania 

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

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKIEM  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 
  

2. Poinstruować pracowników szkoły, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze 
czynności dla pracownika oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności. W razie 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 
 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych (np. kaszel, katar, temperatura powyżej 38 stopni, 
duszność) natychmiast: 
1) zostaje poinformowany dyrektor szkoły, 
2) dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa pracownika od wykonywanych 

czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz 
kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania porady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika. 
Rekomendowany jest własny środek transportu. 

3) w przypadku, gdy pracownik jest w stanie poważnym zostaje odprowadzony do 
wyznaczonego pomieszczenia przez wskazanego przez dyrektora pracownika  
z zachowaniem dystansu min. 2m i zachowaniem środków ochrony osobistej. 
Pracownik sekretariatu dzwoni pod nr 112 i oczekuje na przyjazd karetki pogotowia. 
 

4. 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 
 
5. Jeżeli  osobą chorą jest nauczyciel uczniowie klasy, z którą miał ostatnią lekcję, pod 

opieką wyznaczonego przez dyrektora 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. Po opuszczeniu szkoły przez chorego pracownika: 
1) pracownik będący z nim w odizolowanym pomieszczeniu zdejmuje środki ochrony 

osobistej i wyrzuca do wyznaczonego pojemnika na odpady zmieszane, 
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2) pomieszczenie  jest wietrzone i sprzątane z użyciem odpowiednich środków. 
Powierzchnie dotykowe, w tym klamki, poręcze są dezynfekowane. 

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

8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 
zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, a także zdezynfekowanie powierzchni 
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 

9. Dyrektor we współpracy z pracownikami ustala, czy personel zajmujący się 
odizolowanym 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 chorego pracownika. 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. 
 

10. W przypadku kiedy pracownik poinformuje dyrektora szkoły, że jest zakażony wirusem 
SARS-CoV-2, dyrektor kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną i ustala listę pracowników oraz uczniów, którzy mieli kontakt z chorym. 
W dalszej części postępuje zgodnie z wytycznymi PSSE. 
 

 
 


