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Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 21/2019/2020 

       z dnia 06 maja 2020 roku 

 

Procedura postępowania  

na wypadek podejrzenia zakażenia  

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  

w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie 

 

 

Telefony alarmowe: 

Europejski numer alarmowy   112 

Pogotowie Ratunkowe   999 

Straż Pożarna     998 

Policja     997 

Telefoniczna Informacja Pacjenta  

o postępowaniu w sytuacji podejrzenia  

zakażenia koronawirusem    800 190 590  

 

PSSE Wejherowo 58 677 79 01; 58 672 74 27 / (23), (24) 

całodobowo: 697 611 090 

 

Organ prowadzący: Gmina Miasta Wejherowa  58 677-70-00 

 

Podejrzenie zakażenia u pracownika 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do: 

 samoobserwacji 

 dokonywania pomiaru temperatury swojego ciała dwa razy dziennie 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie przychodzi do pracy, zostaje w domu 

i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony 

koronawirusem oraz powiadamia telefonicznie dyrektora szkoły. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem: 

 pracownik niezwłocznie informuje o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły  

 pracownik niezwłocznie zostaje odsunięty od pracy i odizolowany od wszystkich osób 

przebywających w tym czasie w budynku 

tel:58%20677%2079%2001
tel:58%20672%2074%2027
tel:697%20611%20090
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 dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci 

 dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie i stosuje 

się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 

 dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę 

 obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekcji 

 dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których 

przebywał pracownik podejrzany o zakażenie koronawirusem i stosuje się do instrukcji 

wydanych przez PSSE 

 

 

Podejrzenie zakażenia u dziecka 

1. Do szkoły przyjmowane są tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę. 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka  niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

dziecko zostaje odizolowane od pozostałych dzieci i pracowników szkoły, oczekuje na przybycie 

rodziców w wyznaczonym pomieszczeniu. 

3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zaistniałej sytuacji. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni bezzwłocznie odbierają dziecko ze szkoły i zawiadamiają odpowiednie 

służby medyczne. 

5. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci. 

6. Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie i stosuje się ściśle 

do wydawanych instrukcji, poleceń. 

7. Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę. 

8. Sala i pomieszczenia, w których przebywało dziecko zostają poddane gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji. 

9. Dyrektor ustala listę osób przebywających z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem i 

stosuje się do instrukcji wydanych przez PSSE. 

 

 

  

 

 


