
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA 

PERSONELU PLACÓWKI 

 

 

1. Należy pamiętać, że do pracy 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. Pracownikom przy wejściu do szkoły powinna być mierzona termometrem 

bezdotykowym temperatura ciała, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 37,5°C 

pracownik nie powinien podjąć pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej. 

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 

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

podwyższonego ryzyka stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np.                    

w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

4. Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi do pracy, 

zgłasza niezwłocznie ten fakt dyrektorowi placówki oraz kontaktuje się telefonicznie                         

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, kontaktuje sie 

również telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

5. Dyrektor jest zobowiązany do niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika 

będącego na stanowisku pracy, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup 

dzieci oraz powiadamia właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, stosując się ściśle do 

wydawanych instrukcji i zaleceń. 

6. Obszar, po którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia, podlega 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, w tym powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, 

uchwytów, wyłączników itp.). 

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

w pomieszczeniach placówki, w których przebywał pracownik podejrzany o zakażenie. 

8. W przypadku potwierdzenia zakażenia u pracownika Dyrektor zarządza w trybie 

natychmiastowym dezynfekcję placówki w miarę posiadanych możliwości z użyciem na 

przykład specjalistycznego sprzętu, ozonowania. 

9. Dyrektor stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

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

przypadek. 

 
 


