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ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia  koronawirusem                                        

lub zachorowania na COVID-19                                                                                               

w Zespole Edukacyjnym Nr 8 w Zielonej Górze 

 

Postępowanie w przypadku wykrycia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem  

u pracownika podmiotu. 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie niepokojące objawy nie powinien 

przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu 

zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony 

koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika  będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor Zespołu 

niezwłocznie odsuwa go od pracy, wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci i 

powiadamia właściwą miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną  oraz stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaję poddany gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty) oraz wyłączony z użytkowania. 

4. Dyrektor  ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie lub u której 

stwierdzono zakażenie koronawirusem i stosuje się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl  

5. Osoby, które przebywały w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem zakażonym 

koronawirusem powinny przez 14 dni pozostać w domu i prowadzić samoobserwację 

swojego stanu zdrowia (zalecane codzienne mierzenie temperatury). W przypadku 

wystąpienia objawów osoba ta powinna niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną oraz pracodawcę. 

6. Współpracownicy, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z chorym pracownikiem, mogą 

nadal wykonywać pracę w miejscu pracy. W miarę możliwości dyrektor zleca 

pozostałym pracownikom pracę zdalną. 
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Postępowanie w przypadku wykrycia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem 

u dziecka/ucznia placówki. 

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia  będącego w placówce niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dziecko powinno zostać 

niezwłocznie wyizolowane w przeznaczonym do tego pomieszczeniu do czasu 

odbioru go przez rodzica/ów, dyrektor placówki wstrzymuje przyjmowanie kolejnych 

grup dzieci i powiadamia właściwą miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną  oraz 

stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

2. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko/uczeń zostaje poddany 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty) oraz wyłączony z użytkowania. 

3. Dyrektor  ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

budynku/ów, w których przebywało dziecko/uczeń podejrzane o zakażenie lub,                    

u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem  - i stosuje się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz 

gis.gov.pl  

4. Osoby, które przebywały w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem/uczniem zakażonym 

koronawirusem powinny przez 14 dni pozostać w domu i prowadzić samoobserwację 

swojego stanu zdrowia (zalecane codzienne mierzenie temperatury). W przypadku 

wystąpienia objawów osoba ta powinna niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną oraz pracodawcę. 

5. Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym 

podejmuje/może podjąć decyzję o zamknięciu placówki/zawieszeniu zajęć 

dydaktycznych.  

 

Zalecenia dla personelu sprzątającego.  

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik/dziecko/uczeń 

zakażony koronawriusem zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: 

a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta, 

b) umycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek 

i maseczki, 

c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. 

Władysław Kondras                                                                                                                                              

Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze 

 


