
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA U DZIECKA 

 

 

 

1. W przypadku symptomów chorobowych – podwyższona temperatura  (równa lub 

wyższa od 37,5 °C), kaszel, katar, osłabienie, biegunka, zmiany na skórze, zapalenie 

spojówek, ból głowy, wymioty i innych nietypowych objawów (bez względu na przyczynę), 

nauczyciel/pielęgniarka odizolowuje ucznia w odrębnym i oznakowanym pomieszczeniu – 

Izolatce pod opieką wyznaczonego pracownika wyposażonego w środki ochrony osobistej 

zapobiegające zakażeniu. 

2. W przypadku wątpliwości stwierdzenia podejrzenia zakażenia u ucznia Dyrektor lub 

osoba przez niego upoważniona zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

3. W przypadku zgłoszenia podejrzenia wystąpienia zakażenia u ucznia placówka stosuje 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

4. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia u ucznia nauczyciel/pielęgniarka 

bezzwłocznie powinni: 

1) odizolować dziecko i przeprowadzić je do Izolatki; 

2) zapewnić uczniowi należytą opiekę w trakcie oczekiwania na rodziców                                  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności; 

3) po przyjeździe rodziców  przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej. 

5. W Izolatce oraz pozostałych użytkowanych pomieszczeniach szkoły w widocznym 

miejscu umieszcza się potrzebne wydruki numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno – 

epidemiologicznej i służb medycznych. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji. 

7. Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona informuje stację sanitarno – 

epidemiologiczną, służby medyczne o podejrzeniu zakażenia u dziecka, opiekunów prawnych  

i organ prowadzący. 

8. Uczeń powinien być niezwłocznie odebrany ze szkoły przez rodzica/ opiekuna 

prawnego od momentu powiadomienia przez pracownika szkoły. 

9. W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny nie zgłosi się do szkoły, w przeciągu jednej 

godziny po powiadomieniu o objawach chorobowych u ucznia Dyrektor lub upoważniony 

przez Dyrektora pracownik powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

oraz/lub służby medyczne. 

10. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia Dyrektor lub osoba przez niego 

upoważniona wezwie pomoc medyczną (nr 112, 999). 

11. Należy bezzwłocznie ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie                         

w pomieszczeniach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie. 

12. W przypadku potwierdzenia zakażenia u dziecka Dyrektor  zarządza w trybie 

natychmiastowym dezynfekcję placówki w miarę posiadanych możliwości z użyciem na 

przykład specjalistycznego sprzętu, ozonowania. 

 
 


