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I 

Procedura - ogólna 

1. W przypadku  zaobserwowania u siebie objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszności i 

problemy z oddychaniem – należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-

epidemiologiczną: 

− 81- 8864891 – sekretariat 

− 509282119 – w sytuacjach kryzysowych 

Aleja Królewska 19     Puławy 

2. W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić 

się bezpośrednio do oddziału zakaźnego: tel. 81-4502205 ul. Bema  pawilon C Puławy 

3. Infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa  - 800 190 590 

4. Środki ochrony osobistej obowiązujące na terenie szkoły: 

− maseczki ochronne, przyłbice 

− rękawiczki jednorazowe 

5. Środki do dezynfekcji: 

− rąk 

− powierzchni i sprzętu 

 

II 

Przyjęcie słuchacza do szkoły 

1. Do placówki wstęp mają tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę 

zakaźną. 

2. Wejście do budynku szkoły znajduje się od ul. Mickiewicza, zaś wyjście od ul. 

Kraszewskiego. 

3. Personel szkoły i słuchacze powinni zachować dystans społeczny miedzy sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 metra. 

4. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu 

społecznego. 

 

III 

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:  



a) każdego pracownika szkoły pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą 

lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,  

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.  

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na 

swój stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie 

powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio 

do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony 

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 

środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w 

zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 

współpracy ze służbami sanitarnymi.  

IV 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub ucznia 

uczęszczającego do szkoły lub podczas przebywania w placówce 

 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy: 

a) niezwłocznie odsunąć go od pracy, 

b) wstrzymać przyjmowanie uczniów do placówki, 

c) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040, 



d) powiadomić o zaistniałej sytuacji organ prowadzący, gdyż może zaistnieć 

konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną.  

2. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy: 

a) niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę, 

b) wstrzymać przyjmowanie uczniów do szkoły, 

c) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040, 

d) powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza dzielnicy, gdyż może zaistnieć 

konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną.  

3. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń podejrzany  

o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie 

w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia. 

6. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji 

nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem 

indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym 

pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie 

jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi 

jednorazową maseczkę i rękawiczki.  

7. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i uczniów przebywających 

w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić 

z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

V 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 



1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się  

w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. 

2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób. 

3. Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego 

uzgodnienia. 

4. Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.  

5. 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. 

6. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

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

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 

a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna. 

7. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* 

osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

8. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie                    

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi               

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 



11. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażeniei 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

12. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

*sala nr 017 –izolatka (opiekę nad słuchaczem odizolowanym sprawuje pracownik szkoły) 

 

VI 

Organizacja pracy/zajęć w szkole 

 

1. Zajęcia w szkole odbywają się w godz. 8-20. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko słuchacze zdrowi (bez objawów chorobowych), 

którzy nie są objęci kwarantanną.  

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z 

osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzana  

o takie zakażenie.  

4. Każdy słuchacz/ pracownik ma obowiązek złożenia oświadczenia o stanie zdrowia i 

świadomości ryzyka. (załącznik nr 1)/ (załącznik nr 2) 

5. Słuchacze przemieszczając się w szkole podczas przerwy, zobowiązani są do zakrywania 

ust  i nosa.  

6. Należy unikać większych skupisk słuchaczy i zachowywać dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły.  

7. Na każdej przerwie wskazane jest umycie rąk. 

8. Słuchacze nie powinni kontaktować się ze słuchaczami z innych grup, jeśli nie jest to 

konieczne.  

9. Słuchacze przynoszą na zajęcia własne zestawy przyborów piśmienniczych oraz książek. 

10. Słuchacze nie powinni zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.  

11. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczeniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w 

trakcie zajęć. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


12. W czasie zajęć nie korzystamy z urządzeń telekomunikacyjnych. 

13. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę a w razie potrzeby także w trakcie zajęć. 

14. Zajęcia pozalekcyjne oraz konsultacje odbywają się z zachowaniem tych samych zasad 

jakie obowiązują na zajęciach. 

15. Podczas zebrań rady pedagogicznej nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do 

zakrywania ust i nosa. 

16. Biblioteka szkolna otwarta jest codziennie w godzinach podanych przy drzwiach 

wejściowych. 

17. Osoby z zewnątrz zgodnie z zalecenia GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z 

zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID-19, nie mogą korzystać z biblioteki 

szkolnej.  

18. Słuchacze wypożyczający książki nie wchodzą do pomieszczenia biblioteki, komunikują 

się     z bibliotekarzem przez bezpieczną pleksę. 

19. Słuchacze oddający książki odkładają je do wyznaczonego i opisanego pojemnika.  

 

VII 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno - 

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z 

którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk oraz 

informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie 

osoby wchodzące do szkoły. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub 

założenia rękawiczek ochronnych, a także do zakrycia ust i nosa oraz nie mogą 

przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

4. Wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz słuchacze muszą regularnie myć ręce wodą z 

mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza. 

5. Sale zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych są codziennie 

rano dokładnie czyszczone, a nauczyciel przed wpuszczeniem słuchaczy do sali 

sprawdza prawidłowość wykonanych prac, w razie wątpliwości zgłasza kierownikowi 

gospodarczemu konieczność wykonania dodatkowego czyszczenie wskazanych 

obszarów. 



6. Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników, dezynfekcja następuje codziennie rano oraz w południe. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak 

aby słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. Wszyscy pracownicy i słuchacze szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (przyłbice lub maseczki 

ochronne). 

9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

10. Toalety dezynfekowane są po każdej przerwie. 

VIII 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/ucznia dalsze 

postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor szkoły  jest zobowiązany do ścisłej 

współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych. 

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy 

powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Puławach, ul. 

Aleja Królewska 19 (budynek Starostwa Powiatowego)  

 

TELEFON:    509 282 119,  81 886 48 91 

 

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 

 


