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Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia 
choroby koronawirusowej COVID-19 w placówkach oświatowych  

na terenie miasta Częstochowy 

 
Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród zdających oraz pracowników placówki, 
w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u zdającego lub pracownika placówki. 
 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Nowy korona wirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej 
występujące objawy to: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem. Chorobie 
mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. 

2. Do placówki wstęp mają tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę 
zakaźną. 

3. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka. 

 
 

§ 2 
Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

 
1. Należy wyznaczyć pomieszczenie lub wydzielić obszar przeznaczony na odizolowanie 

osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako 
„izolatka”). Pomieszczenie wyposażyć w środki ochrony osobistej oraz płyn 
dezynfekujący.  

 
 

§ 3 
Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 

 
1. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, 

powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 przebywając 
na stanowisku pracy powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie 
o tym dyrektora placówki. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed 
udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki zdającym 
(powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, 
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który przejmie opiekę nad grupą). Jeżeli u pracownika podejrzewa się wystąpienie 
objawów należy odsunąć go od wykonywania obowiązków. 

4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, 
że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych zdających 
do placówki. Odnośnie zdających już przebywających w placówce należy zasięgnąć 
informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

6. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 
(transport własny lub sanitarny). 

7. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym 

jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego 

pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od 

innych w odległości min. 2 m z każdej strony. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

9. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie 
w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

10. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) 
potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

 
 

§ 4 
Podejrzenie wystąpienia objawów u zdającego 

 
1. W przypadku zdającego przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, 

nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków 
ochrony osobistej, a także odizolować zdającego od reszty grupy i pracowników placówki 
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2. O wystąpieniu u zdającego objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić 
Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego oraz rodziców lub prawnych 
opiekunów zdającego w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 

3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia zdającego Przewodniczący 
Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego powinien niezwłocznie powiadomić służby 
medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u zdającego choroby 
COVID-19. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał zdający należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie 
w pomieszczeniach, w których przebywał zdający podejrzany o zakażenie.  
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej. 
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§ 5 
Pozostałe regulacje 

 
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 

w szkole są umieszczone na stornie internetowej szkoły, a także wywieszone są na tablicy 
ogłoszeń w placówce.  

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 
medycznych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, zdających, osoby 
zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 
obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano 
dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do 
przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie 
egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni oraz rodziców  
i opiekunów prawnych zdających. 
 

 


