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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr10/08/2021 Dyrektora Szkoły z dnia 30.08.2021 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia u ucznia  

objawów COVID-19 w ZKiW Kolbudach opracowana na podstawie 

Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 1 września 

2021 r. 

 

1. Jeśli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

COVID-19 lub objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych  (w 

szczególności temperatura powyżej 38*C, kaszel, duszności, biegunka, katar) 

niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym pomieszczeniu, wskazanym przez 

dyrektora (gabinet pielęgniarki szkolnej), powiadamia dyrektora lub w przypadku 

jego nieobecności w szkole, wicedyrektora/ów. 

2. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów dziecka telefonicznie 

przez sekretariat szkoły  o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. 

3. Dziecko do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów zostaje pod opieką 

pielęgniarki szkolnej lub podczas jej nieobecności, wyznaczonego pracownika szkoły. 

Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, 

rękawiczki jednorazowe). 

4. W przypadku zagrożenia życia dziecka szkoła wzywa pogotowie ratunkowe. 

5. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z uczniem, przejawiającym niepokojące objawy 

sugerujące Covid-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. 

Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum. 

6. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z 

niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką 

pozostałych uczniów i zadbać, by: 

• umyli ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk, 

• jeśli to możliwe przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły 

lub wyszli na zewnątrz budynku pod opieką nauczyciela. 

7. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują 

czynności myjących i dezynfekujących w sali. 

8. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, 

rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o gotowości odbioru 

ucznia ze szkoły pracownika portierni. Rodzic podaje imię i nazwisko ucznia oraz klasę 

dziecka, po które przyszedł. 

9. Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko przy portierni zachowując odpowiedni 

dystans społeczny, dezynfekuje ręce i zasłania usta i nos maseczką. 
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10. Uczeń zostaje przekazany rodzicowi/ prawnemu opiekunowi przez pracownika szkoły, 

który się nim opiekował w izolatce. 

11. Osoba opiekująca się uczniem przekazuje ucznia rodzicowi/prawnemu opiekunowi 

wraz z informacjami dotyczącymi objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Po 

uzyskaniu informacji rodzic/prawny opiekun opuszcza szkołę i postępuje zgodniez 

ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

12. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, po odebraniu dziecka przez rodziców, 

dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i rękawice. 

13. Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładnie wietrzona, myta za pomocą 

odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z 

instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników szkoły. 


