
WEWNĘTRZNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z 
POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

UCZNIA LUB PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA 131  
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9 WE WROCŁAWIU 

 
 
1. Każdy pracownik, który zauważy u dziecka lub innego pracownika objawy wskazujące na            

możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora lub wicedyrektora        
placówki. 
 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, należy je niezwłocznie odizolować od           
pozostałych dzieci. Dyrektor/wicedyrektor placówki niezwłocznie informuje Rodziców       
dziecka. Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki. 

 
3. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki, należy go niezwłocznie          

odizolować od pozostałych osób w placówce.  
 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki podejmowana          
jest procedura zgodna z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 3623/20 Prezydenta            
Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2020. Dyrektor/wicedyrektor powiadamia o zaistniałym          
zdarzeniu służby : Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, organ prowadzący          
oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 
 

5. Dyrektor/wicedyrektor placówki podejmuje dalsze kroki zgodnie z uzyskanymi        
wytycznymi. Jednocześnie rozpoczyna wdrażanie ogólnych wytycznych Państwowej       
Inspekcji Sanitarnej 
  

 
6. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy ustalić          

listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których            
przebywała osoba zakażona oraz zastosowanie wytycznych Głównego Inspektora        
Sanitarnego odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym. 

 
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu           

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować         
powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty). 

 

8. Każdy pracownik placówki, który zauważy u siebie niepokojące objawy wskazujące na           
możliwość zakażenia korona wirusem nie powinien przychodzić do pracy. Pracownik          
powinien 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 może być zakażony korona              
wirusem. 

 



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. W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala            
celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, dyrektor placówki kontaktuje się           
z powiatowym inspektorem sanitarnym, a następnie w porozumieniu podejmuje dalsze          
kroki profilaktyczne. 
 

11. W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor         
wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu przez organ tej             
decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci. 

 
12. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego             

inspektora sanitarnego.  
 

13. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje         
organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 
14. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, u którego zaobserwowano objawy chorobowe        

informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


