
  Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia  

wystąpienia u ucznia zakażenia COVID-19 

I. Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe 

• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych /z późniejszymi zmianami/ 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 /z późniejszymi zmianami/ 

• Statut Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego 

w Rogalinie 

II. Cel procedury: 

• ustalenie zasad postępowania z uczniami, w stosunku do których 

wystąpi podejrzenie zakażenia Covid-19; 

• ustalenie działań, które zminimalizują ryzyko zakażenia zdrowych 

dzieci i opiekunów/pracowników szkoły 

III. Zakres procedury 

Procedura dotyczy: 

• wszystkich pracowników szkoły w Rogalinie tj.: nauczycieli i 

opiekunów uczniów, pracowników obsługi i administracji, 

• uczniów szkoły w Rogalinie, 

• rodziców/opiekunów uczniów szkoły w Rogalinie. 

IV. Działania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia 

COVID- 19 u ucznia szkoły w Rogalinie 

1. Zgodnie ze statutem szkoły rodzice/opiekunowie są zobowiązani do  

przyprowadzenia do szkoły dzieci zdrowych.  

2. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia i wystąpienia 

objawów takich jak: nagłe osłabienie, wzrost temperatury ciała powyżej 

38 st.C, duszności, trudności w nabraniu powietrza, kaszel, ból brzucha 

lub inne objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) 

itp. zobowiązuje się nauczyciela do natychmiastowego telefonicznego 

powiadomienia dyrektora szkoły w Rogalinie. 

3. Dyrektor niezwłocznie kieruje do opieki nad grupą dzieci nauczyciela – 

zastępcę, który podejmie opiekę nad grupą nie kontaktując się z 

dzieckiem podejrzanym i nauczycielem opiekunem. Nauczyciel-zastępca 

wchodzi do klasy ubrany w środki ochrony osobistej (fartuch, maska, 

przyłbica, rękawiczki). Nauczyciel sprawujący dotychczasową opiekę wraz 
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z uczniem podejrzanym o zachorowanie udają się do izolatki zakładając 

na czas przejścia korytarzem oraz pobyt w izolatce środki ochrony 

osobistej (nauczyciel - fartuch medyczny jednorazowy, nauczyciel i uczeń 

- jednorazowe maseczki chirurgiczne oraz jednorazowe rękawiczki). 

Pakiet w/w środków ochrony osobistej jest przechowywany w 

odpowiednim zamknięciu w sali lekcyjnej.  

4. Nauczyciel/opiekun ucznia, u którego występuje podejrzenie 

zachorowania przebywa wraz z uczniem w izolatce do czasu podjęcia 

dalszych decyzji przez służby sanitarne. 

5. Nauczyciel – zastępca wyprowadza uczniów najkrótszą drogą na boisko, 

a  pracownicy obsługi (zaopatrzeni w środki ochrony osobistej) 

dezynfekują pomieszczenie, w którym przebywał uczeń z podejrzeniem 

COVID-19. Równocześnie dodatkowej  dezynfekcji podlegają wszystkie 

pomieszczenia, do których dostęp mają uczniowie (toalety, korytarz, 

jadalnia i in.). Po wykonaniu dezynfekcji uczniowie wracają do 

pomieszczenia i oczekują na decyzje Sanepidu. 

6. Dyrektor zawiadamia (skutecznie, nie SMS-em): 

• rodziców/opiekunów ucznia, 

• powiatową stację Sanepid-u, 

• kierownika Referatu Oświaty i Sportu w Urzędzie Miejskiego w  

Mosinie. 

7. Kolejne działania dyrektor szkoły podporządkowuje zaleceniom Sanepidu 

oraz organu prowadzącego szkołę. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Za powiadomienie pracowników i rodziców/opiekunów uczniów,   

wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem procedury odpowiedzialny jest 

dyrektor szkoły. 

2. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy szkoły. 

3. Procedura wymaga akceptacji organu prowadzącego. 
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