
Załącznik 5 

Do Regulaminu funkcjonowania ZSEiO  

w czasie epidemii 

 
   

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia  

wirusem Covid-19 u ucznia 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 
niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska, rękawiczki jednorazowe, przyłbica). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcję, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę, przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć 
jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się do chorego, 

założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane 

objawy). 

8. Uczeń prowadzony jest do osobnej, wyznaczonej sali (izolatka- sala nr 28 na II p.), gdzie wraz 

z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów, aby umyli ręce, zdezynfekowali, 

prawidłowo zdjęli strój ochronny. 

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 
wietrzona. 

11. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom. 

12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, 
jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki 
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

14. Dalsze kroki postępowania należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną. 

 

Ważne telefony: 

Główny Inspektorat Sanitarny tel.: 22 536 13 00 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarosławiu tel.: 16 624 24 40 

Narodowy Funduszu Zdrowia  tel.: 800 190 590 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie tel.:  17 867 11 42  

Starostwo powiatowe tel.: 16 624 62 00       

 

W razie pogorszenia stanu zdrowia tel.: 999 lub 112 
CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA tel.: 800 190 59 


