
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
COVID- 19 U DZIECKA/UCZNIA PSP 3 JELCZ-LASKOWICE 

 

1. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów, takich jak: uporczywy 

kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu oraz podwyższona 

temperatura, uczeń zostaje natychmiast odizolowany.  

2. Wyznaczony przez dyrektora pracownik, z zachowaniem zalecanego 

dystansu (2 m) odprowadza ucznia do izolatorium znajdującego się w 

gabinecie pielęgniarki szkolnej (na Prusa sala nr 32; na Hirszfelda sala 59). 

3.  Wyznaczony pracownik niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie 

dyrektora szkoły, który powiadamia rodziców/prawnych opiekunów 

o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu) 

4. W przypadku nieobecności dyrektora w placówce rodziców powiadamia 

wicedyrektor lub wyznaczony pracownik. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego 

o zakażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd 

Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

6. Dziecko wraz z opiekunem oczekuje na odbiór przez rodzica 

w izolatorium, celem czasowego odizolowania go od innych dzieci 

i personelu. Osoba z nim przebywająca jest zaopatrzona w środki 

ochrony osobistej i zachowuje stosowny dystans. 

7. Rodzice izolowanego ucznia czekają na odbiór dziecka w wyznaczonej 

strefie (przedsionek wejścia do szkoły) z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 2 metrów od osoby 

przekazującej dziecko, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą 

rękawiczki ochronne). 

8. Uczeń w izolatorium wyposażony zostaje w osłonę ust i nosa, 

dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki. 

9. Rodzic/prawny opiekun powinien w jak najszybszym czasie 

skontaktować się w sprawie stanu zdrowia dziecka z lekarzem POZ. Może 

także zadzwonić na specjalną całodobową infolinię Narodowego 

Funduszu Zdrowia, dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia 

zakażenia koronawirusem: 800 190 590 (bezpłatna infolinia NFZ jest 

czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu) lub do Powiatowej Stacji 



Sanitarno - Epidemiologicznej w Oławie w godz. 7:45- 15:30 tel. (71) 313 

21 64, (71) 313 38 21 lub 112.  

10. Rodzic/prawny opiekun powinien poinformować dyrektora szkoły 

w sprawie wyników konsultacji lekarskiej swojego dziecka. 

11. Izolatorium, w którym przebywał uczeń z podejrzeniem zakażenia oraz 

przedmioty, powierzchnie, których dotykał, zostają natychmiast 

zdezynfekowane.  

12. W przypadku uzyskania informacji od sanepidu o wykryciu u ucznia 

COVID-19, dyrektor ustala i sporządza listę osób, z którymi uczeń miał 

kontakt na terenie  szkoły.  

 

 

Procedura wprowadzona zarządzeniem nr 4/2020/21 dyrektora PSP 3 w Jelczu – 

Laskowicach z dnia 31.08.2020 

 


