
Procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 

ucznia lub pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19  

we Wrocławiu 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności temperatura powyżej 38℃ (pomiary temperatury 

dokonuje się termometrem bezdotykowym), kaszel, duszności powinien odizolować ucznia  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (obecnie jest to gabinet pielęgniarki 

szkolnej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

dyrektora i rodziców/opiekunów (rekomendowany jest kontakt telefoniczny) o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

Rodzic/opiekun prawny, który został poinformowany o objawach chorobowych u dziecka, 

zobligowany jest do niezwłocznego stawienia się w szkole, nie później niż 60 minut  

od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości 

skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, nauczyciel zawiadomi 

właściwe organy służby zdrowia. 

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (wysoka gorączka, kaszel, 

duszności), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie 

pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu 

osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora 

sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne 

osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane 

nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać  

w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez 

pomiar temperatury ciała. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

Pracownicy szkoły 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. 

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa  

go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania  

w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

W szkole przygotowane jest miejsce (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący – gabinet pielęgniarki), w którym można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 



W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 

mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba 

kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz stosuje się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań  

i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba ustala miejsca, w którym przebywała osoba  

z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz zleca 

przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, szkoła stosuje się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 

 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej.  

 

Przydatne numery telefonów: 

Do godz. 15:00 Oddział Epidemiologii tel. 693 900 908 lub 71 362 42 90 

Numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579 

 

Osoby dorosłe - Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób Zakaźnych):                         

tel. 71 39 57 520 

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM ul. Chałubińskiego 2-2a, Poradnia Chorób 

Zakaźnych Dzieci: tel. 71 770 31 59. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 71 329 58 43 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 71 328 30 41 do 49 

 

Inspekcja Sanitarna w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 

 

 

 

 

Wrocław, 13.09.2021 r.                                                                                   Iwona Stankowicz 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

nr 19 we Wrocławiu 


