
Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołujących chorobę COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca działań profilaktycznych  

 minimalizująca ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2  

wywołującego chorobę COVID-19 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

 

 

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 15  maja  

2020 r. dla uczniów korzystających z konsultacji, wydane 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). 
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1. Cel procedury 
 

    Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z  działaniami 

profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności: 

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) oraz osób pozostających 

pod opieką placówki. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod 

opieką placówki. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 

epidemii. 

 

2. Zakres procedury 

   Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników jednostki oraz rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów pozostających pod opieką jednostki i odnosi się do sposobów i zasad 

związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. 
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3. Odpowiedzialność 

 

3.1. Organ prowadzący jest odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony , w tym  

  środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni. 

3.2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie jest 

odpowiedzialna za wdrożenie procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór 

nad procedurą. 

3.3. Pracownicy Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie są 

odpowiedzialni za stosowanie niemniejszej procedury. 

 

4. Wytyczne dla rodziców 
 

4.1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie do podmiotu są przyprowadzani i odbierani 

przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki.  Rodzice posyłający 

ucznia do placówki  mają obowiązek złożenia deklaracji o stanie zdrowia dziecka wg. 

formularza określonego jako Załącznik nr 1. 

4.2. Każdy rodzic/opiekun prawny ucznia uczęszczającego na konsultacje zobowiązany jest 

zapoznać się i stosować pkt. 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych 

minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 

COVID-19  na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dn. 15 maja 2020 r. dla uczniów korzystających konsultacji z nauczycielami 

wydane 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); 

Załącznik nr 2. 

4.3. Rodzic/ opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury ucznia Załącznik 

nr 3. 

4.4. Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje nauczyciel z wykorzystaniem termometru 

bezdotykowego przed wejściem na salę. 

4.5. Jeśli uczeń będzie przejawiać niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany,  

a rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest w trybie pilnym do odebrania ucznia                              

ze szkoły. 

4.6. Każdy rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się na zorganizowanie przybycia ucznia na 

teren palcówki oraz jego odebrania po konsultacjach. 

4.7. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający ucznia do/z placówki  mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Maksymalnie w strefie szatni może 

przebywać 1 rodzic/ opiekunów wraz z uczniem.  

4.8. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek/przyłbic lub okrycia wierzchniego 

typu szalik oraz dezynfekcji rąk. 
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4.9. Uczeń, który podczas konsultacji będzie wykazywał przejawiające niepokojące objawy 

choroby zostanie umieszczone  w odizolowanym pomieszczeniu – Izolatorium. 

4.10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania ucznia w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie 

komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie. W związku z powyższym 

rodzice/opiekunowie prawni  udostępniają aktualne numery telefonów. Max w ciągu 1 

godziny zobowiązuje się rodzica do odebrania ucznia. 

4.11. W izolatorium uczniem opiekuje się wyznaczony opiekun. Osoba taka zobowiązana 

jest do zachowania wszystkich wymogów reżimu sanitarnego tj. ubrania się w kompletne 

wyposażenie ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch z 

długim rękawem)  oraz do zachowania bezpiecznej odległości – 2 m. 

4.12. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki 

o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 stwierdzonego u ucznia, rodzica/ opiekuna ucznia. 

4.13. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się napisać oświadczenie/ zaświadczenie lekarskie  

o  stanie zdrowia dziecka , jeżeli  wystąpiły niepokojące objawy przed  ponownym 

powrotem do szkoły. 

 

5. Organizacja  

 

Część 1 

 

Organizacja zajęć 

 

5.1.1. Konsultacje odbywają się według opracowanego harmonogramu. 

5.1.2. Uczeń zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności: 

• obowiązkowa osłona ust i nosa przed wejściem do sali,  

• po wejściu do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce. 

• zachować odległości 2m między pracownikami szkoły, innymi uczniami, 

5.1.3. Uczeń po wejściu do sali może zdjąć osłonę ust i nosa. 

5.1.4. Jedna grupa  przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

5.1.5. W grupie przebywa maksymalnie 4 uczniów i nauczyciel. 

5.1.6. W salach, w których przebywają uczniowie usunięto wszystkie przedmioty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (tj. dywany, wyposażenie 

tapicerowane, książki itp.). 

5.1.7. W salach zajęć ustawiono stoliki z zachowaniem bezpiecznych odległości 1,5m.  

5.1.8. Zapewniono taką organizację pracy, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów korzystających z konsultacji. 

5.1.9. Na zajęcia uczeń przynosi swoje przybory i podręczniki. 

5.1.10. Zabronione jest pożyczanie podręczników i przyborów. 

5.1.11.  Zabronione jest organizowanie wyjść poza teren jednostki. 

 

Część 2 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

5.2.1. Przed wejściem do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe 

i uczniów wchodzące na teren placówki. 

5.2.2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do placówki 

oraz zakrywania ust i nosa. 

5.2.3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

dezynfekowania. 

5.2.4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów wykorzystywanych stolików i krzeseł. 

Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

5.2.5. Monitorowanie odbywa się poprzez dokonywanie bieżących wpisów przez pracownika, 

który taką czynność wykonał w ARKUSZU MONITORINGU - załącznik nr 4 

5.2.6. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego.  Pracownicy 

zapoznani są z treścią kart charakterystyki (załącznik nr 5). Przestrzegany jest czas 

niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5.2.7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia 

rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.                          

Pracowników zapoznano z treścią tych instrukcji - załącznik nr 6. 

 

 

Część 3 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki 

 

5.3.1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

5.3.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni 

przychodzić do pracy. Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i udanie się do lekarza 

pierwszego kontaktu. Jeżeli  wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny należy 

natychmiast poinformować pracodawcę i skontaktować się telefonicznie z powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie. 

5.3.3. Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym kontakcie 

z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 

5.3.4. W zajęcia opiekuńcze z dziećmi nie są angażowane osoby powyżej 60 roku życia  

5.3.5. Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący 

pomieszczenie/wydzielono obszar, w którym będzie możliwa izolacja osoby                        
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w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z 

wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble). Izolatorium, w którym/ej  przebywał 

pracownik będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki 

wyposażonego w odzież ochronną. 

5.3.6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie korona wirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Pracownik z niepokojącymi objawami udaje się do lekarza pierwszego 

kontaktu. Karetkę pogotowia wzywamy jeżeli u pracownika z niepokojącymi 

objawami występują duszności. 

5.3.7. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Lublinie, stosować się ściśle do wydanych 

instrukcji i poleceń. 

5.3.8. W widocznym miejscach w szkole (tablica ogłoszeń) umieszczono potrzebne numery 

telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

5.3.9. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, należy sporządzić listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają 

obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z 

zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl. 

5.3.10. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

                                                              

Część 4 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

5.4.1 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia przebywającego                       

w placówce umieszcza się go w odosobnionym pomieszczeniu – izolatce.  Sprawdza 

się temperaturę ucznia. W izolatce uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego 

pracownika. Placówka kontaktuje się z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie 

ucznia udają się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli występują duszności u ucznia 

wzywamy karetkę pogotowia oraz kontaktujemy się z rodzicami.  

5.4.2 Jeżeli wynik testu na koronawirusa ucznia będzie pozytywny rodzic natychmiast  musi 

poinformować dyrektora placówki i nauczyciela/wychowawcę. Dyrektor lub 

nauczyciel/wychowawca kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Lublinie i  stosuje się ściśle do wydanych instrukcji  i poleceń. 

5.4.3 Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący 

wydzielone pomieszczenie - izolatkę, w której będzie możliwa izolacja ucznia                       

w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz                            

z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble)  izolatki, w której  przebywało dziecko 

będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki 

wyposażonego w odpowiednio odzież ochronną. 

5.4.4 Po zaistnieniu takiego zdarzenia należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup 

uczniów, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie i 

stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 
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5.4.5 W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, należy sporządzić i monitorować listę 

osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu.  

Osoby te mają obowiązek stosowania się do wydanych instrukcji i poleceń GIS dla 

osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus 

oraz gis.gov.pl. 

5.4.6 W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

5.4.7 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Sposób prezentacji procedury  

1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń szkoły. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników i rodziców z treścią procedury. 

 

7. Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub 

na wniosek rady pedagogicznej, dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również 

rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 
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PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK,  

ZAKŁADANIA RĘKAWIC I MASKI OCHRONNEJ  
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ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

U PODOPIECZNEGO OBJAWÓW CHOROBOWYCH 
 

W przypadku stwierdzenia u podopiecznego objawów chorobowych (osoba u której wystąpił 

co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, 

duszności) nauczyciel niezwłocznie powiadamia innego opiekuna oraz dyrektora placówki o 

zaistniałej sytuacji i prowadzi ucznia do wydzielonego pomieszczenia izolacji, wyposażając 

podopiecznego w maseczkę. Opiekun sprawdza, czy dziecko ma podwyższona temperaturę ciała. 

Dziecko w izolatorium przebywa pod opieką nauczyciela bądź innego opiekuna do przyjazdu 

rodzica/opiekuna prawnego a następnie służb medycznych. Pomieszczenie izolatorium musi być 

wentylowane, oraz wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. W pomieszczeniu 

izolatorium musi być zapewnione miejsce dla 2 osób pozostających w odległości 2 m. od siebie. 

 

• Następnie dyrektor placówki informuje telefonicznie o sytuacji Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego na danym terenie, służby medyczne oraz rodziców 

dziecka. 

• Pozostała część dzieci zostaje pod opieką dodatkowego opiekuna. 

• Po przyjeździe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego placówka będzie 

postępowała zgodnie z wytycznymi. 

 

Infolinia PSSE w Lublinie w sprawach związanych z aktualną sytuacją epidemiczną  

Czynna od poniedziałku do piątku w godz.  7 30 - 18 00 

W sobotę i niedzielę w godz. 9
00 -

 18
00 

81 47 87 147  
81 47 87 102 

81 47 87 114 

81 47 87 129 

Wyłącznie w sytuacjach kryzysowych poza godzinami pracy urzędu: 605 194 800 
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ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

U PRACOWNIKA OBJAWÓW CHOROBOWYCH 

 

Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze 
pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Należy 
wyznaczyć i przygotować (m. in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zdiagnozowania objawów chorobowych 
 

1. Pracownicy/obsługa  podmiotu  powinni  zostać  poinstruowani,  ze  w  przypadku  

wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni

 pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczna, 

odziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia pod nr. 999 lub 112  

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawiursem.   
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 

wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo 
powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń.  
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchne dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  
4. Należy stosować się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu , czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  
 

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  
w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 

stosowanie się do wytycznych GIS dostępnych na stronie  

gov.pl/koronawirus/oraz gis/gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
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WYTYCZNE DLA POMIESZCZENIA IZOLACJI 

 

1. Pomieszczenie wentylowane. 

2. Pomieszczenie wyposażone w miejsca siedzące dla co najmniej dwóch osób. 

3. Pomieszczenie wyposażone w środki do dezynfekcji i środki ochrony wraz z instrukcjami 

ich prawidłowego użycia. 

4. W pomieszczeniu należy zapewnić tyle miejsca aby izolowane tam osoby mogły przebywać 

w odległości co najmniej 2m. 
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WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW 
 

1. Organ prowadzący: telefon 81 517 72 41 lub  81 517 73 53, fax: 81 51 77 665 

 

2. Kuratorium oświaty w Lublinie: telefon: 815385200, fax: 815385230, 815385265 

 

3. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie: 

 

Infolinia PSSE w Lublinie w sprawach związanych z aktualną sytuacją epidemiczną  

Czynna od poniedziałku do piątku w godz.  7 30 - 18 00 

W sobotę i niedzielę w godz. 900 - 1800 

81 47 87 147 

81 47 87 102 

81 47 87 114 

81 47 87 129 

 

Wyłącznie w sytuacjach kryzysowych poza godzinami pracy urzędu: 605 194 800 

 

4. Pogotowie ratunkowe: 999 

 

5. Numer alarmowy: 112 
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POWIADOMIENIE STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 

 O WYSTĄPIENIU U PRACOWNIKA OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH ZAKAŻENIE 

KORONAWIRUSEM 

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

(miejscowość, data) 

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna 

w 

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

........................................................ 
(adres powiatowej stacji 

sanitarno- epidemiologicznej) 

 

INFORMACJA 

o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 
 

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 

dnia 15 maja 2020 r. dla szkół podczas korzystania uczniów z konsultacji, 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 szkoły) 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

1 Należy podać miejscowość, w której jest siedziba powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
2 Należy podać datę wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. 
3 Należy podać imię i nazwisko pracownika. 
4 Należy podać miejsce zamieszkania pracownika. 
5 Należy podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, w 

której pracownik wykonywał pracę. 
6 Należy podać stanowisko, której zajmuje pracownik. 
7 Należy wymieć objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, które wystąpiły u pracownika. 
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POWIADOMIENIE ORGANU PROWADZĄCEGO 

O WYSTĄPIENIU U PRACOWNIKA OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH ZAKAŻENIE 

KORONAWIRUSEM 
 

 

 ......................................... 
 
....................................................... (miejscowość, data) 
 
.......................................................  
(nazwa i adres szkoły podstawowej) 

 

Pan/ Pani* 
 

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

.........................................................  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej 

organ prowadzący oraz nazwa i adres  
organu prowadzącego) 

 
INFORMACJA 

o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 
 
 
 

Informuję,  że  w  dniu....................1  u  pracownika  .................... 2  zam.  ....................3, 
zatrudnionego w ...................4. na stanowisku …5, wystąpiły niepokojące objawy sugerujące 
zakażenie koronawirusem, tj………………….. 

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 szkoły) 

 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić. 
 
 
- Należy podać datę wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

  
- Należy podać imię i nazwisko pracownika.

  

- Należy podać miejsce zamieszkania pracownika.
  

- Należy podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, w której 
pracownik wykonywał pracę.

 

- Należy podać stanowisko, której zajmuje pracownik.
  

- Należy wymieć objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, które wystąpiły u pracownika.
  

- Należy podać miejscowość, w której jest siedziba powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 

 


