
 
Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora    

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2  
u pracownika lub ucznia Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie 

 
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów pracownicy  powinni 
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną i zastosować się do jego poleceń. 
W   razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 
i  poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Pracownik obowiązany jest 
do poinformowania szkoły,o przyczynach nieobecności. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 
pracy i skierować go do izolatki, skąd powinien się skontaktować telefonicznie 
z  lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

4. Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

5. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem nauczyciel lub pracownik szkoły niezwłocznie kieruje go do izolatki, 
która znajduje się obok gabinetu pielęgniarki szkolnej. Klucz do Izolatki znajduje się 
u  szkolnej pielęgniarki, w pokoju nauczycielskim oraz w pomieszczeniu sprzątaczek. 
O  zaistniałym fakcie należy powiadomić szkolną pielęgniarkę (jeśli jest obecna), która 
podejmie stosowne czynności.  
Jeśli pielęgniarka nie jest obecna należy powiadomić wychowawcę ucznia i szkolny 
sekretariat.  O zaistniałym fakcie należy powiadomić rodziców ucznia (zatelefonować 
może sam uczeń), z którymi należy ustalić sposób odbioru ucznia ze szkoły.   Rodzice 
ucznia zobowiązani są skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporade medyczną. Jeśli w tym czasie w szkole jest 
pielęgniarka ona przejmuje opiekę nad uczniem do czasu odbioru przez rodziców.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  


