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PODSTAWOWYM CELEM WDRAŻANYCH PROCEDUR JEST: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom naszej szkoły oraz osobom 

niebędących pracownikami/uczniami szkoły np. rodzicom, opiekunom, 

wizytatorom, dostawcom, pracownikom innych firm przebywającym na terenie 

szkoły. 
 

 Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły, celem umożliwienia identyfikacji 

pracowników/uczniów, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku 

potwierdzonego zakażenia. 
 

 Utrzymanie możliwości funkcjonowania szkoły i świadczenia w nim pracy 

z zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów i surowców również w warunkach 

prowadzenia kordonu sanitarnego. 
 

ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE 

EPIDEMIA to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej 

w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym 

samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała. Wystąpienie, choć jednego 

przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii. Epidemia 

stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.  

 

OZNAKI EPIDEMII: 
 

 wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów, 

 brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie 

chorób, 

 wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej 

choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym 

poziomie). 

 
CO TO JEST COVID-19: 

COVID-19 to choroba zakaźna układu oddechowego wywoływana przez wirus SARS-CoV-

2, czyli patogen należący do rodziny koronawirusów.  

 

 

WYTYCZNE DLA FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU W TRAKCIE EPIDEMII 

COVID-19 W POLSCE 

 

 

W przypadku obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie 

następujących procedur: 

 Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa. 

 Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika. 

 Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego z pracowników/uczniów. 
 

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały obowiązkowe oraz rekomendowane 

procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości pracy zasadne jest, aby 

poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny 

brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać 
wdrożenia pozostałych ich części. 

 

 

 



PROCEDURA OGRANICZAJĄCA ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ WIRUSA. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

1. Do szkoły może uczęszczać pracownik i uczeń bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub 

izolacji domowej. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich 

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Obowiązkiem każdego wchodzącego do budynku jest dezynfekcja dłoni. Przy 

wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania 

dłoni oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Uczniowie i pracownicy 

realizujący zajęcia w pracowni gastronomicznej w szkole wchodzą od strony 

wschodniej i tam dezynfekują dłonie. Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne na 

warsztatach szkolnych dezynfekują dłonie przed rozpoczęciem zajęć. 

Odpowiedzialny za dopilnowanie dezynfekcji – nauczyciel dyżurujący, nauczyciel 

zawodu rozpoczynający z uczniami zajęcia na warsztatach szkolnych. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne w 

postaci maseczek (osłona ust i nosa) oraz dezynfekować ręce lub użyć 

rękawiczek jednorazowych. 

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do stosowania w 

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

6. Uczniowie stosują maseczki ochronne w przestrzeni wspólnej. 

7. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 

obszarach. 

8. Wejście dla osób nie będących pracownikami lub uczniami tylko po wcześniejszym 

ustaleniu telefonicznym/mailowym albo po przywołaniu obsługi dzwonkiem 

i uzyskaniu zgody. Osoby z zewnątrz poruszają się i są obsługiwane tylko 

w wyznaczonym obszarze, strefie określonej żółtą linią (sekretariat szkoły, 

sekretariat uczniowski, gabinet pielęgniarki). Sygnał przywoławczy dzwonka 

znajduje się na portierni – do godz. 13., później w pomieszczeniu obsługi 

sprzątającej. 

9. Dopuszcza się możliwość wejść osób z zewnątrz w ściśle uzasadnionych 

przypadkach (dostawa towarów wielkogabarytowych, spotkania ogólne 

z rodzicami). 

10. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

wychowawca danego oddziału umieszcza w dzienniku dane kontaktowe do 

opiekunów ucznia (adres mailowy/ w miarę możliwości dwa nr telefonów). 

11. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 

do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Na terenie szkoły znajdują się cztery termometry (dwa wejście główne - w pokoju 

sprzątaczek, u portiera), pracownia gastronomiczna w budynku głównym, pokój 

nauczycielski w budynku warsztatów szkolnych). Badanie temperatury 



przeprowadza: przed wejściem głównym do budynku: portier, konserwator. Przed 

wejściem na zajęcia praktyczne: nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Badanie 

temperatury w wyjątkowych przypadkach może odbywać się przesiewowo. 

13. Mierzenie temperatury u pracowników, uczniów i osób nie będących pracownikami 

odbywa się, w miarę możliwości oraz warunków pogodowych – przed budynkiem 

lub przed wejściem na korytarz, przed wejściem do pracowni gastronomicznej, 

przed wejściem do pracowni na warsztatach szkolnych. 

14. Pracownicy/uczniowie stojąc w kolejce muszą zachować przynajmniej 1,5-

metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (38 stopni 

C) lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren szkoły. 

W przypadku stwierdzenia u ucznia w/w objawów chorobowych należy powiadomić 

rodzica ucznia/opiekuna prawnego (sekretariat). 

15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń 

zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu - gabinecie pielęgniarki (lub 

wyznaczonym miejscu), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

Niezwłocznie zostaje powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (własnym środkiem transportu). 

16. W przypadku uczniów mających przewlekłe schorzenia dróg oddechowych (np. 

alergia, przewlekły nieżyt nosa i inne) rodzic /opiekun prawny ma obowiązek 

powiadomić wychowawcę o problemie zdrowotnym dziecka i przedłożyć stosowne 

zaświadczenie od specjalisty. Zaleca się, aby uczeń (jeśli nie ma wyraźnych 

przeciwwskazań medycznych zasłaniał usta i nos lub/i zachowywał dystans w sali 

lekcyjnej zajmując  możliwie oddalone miejsce od innych osób. 

17. W miarę możliwości zaleca się taką koordynację pracy, która umożliwi zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w 

miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. 

różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły oraz 

unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia). Uczniowie 

oddziałów klas pierwszych rozpoczynają przerwę po pierwszej lekcji po „krótkim 

dzwonku”, uczniowie oddziałów klas drugich rozpoczynają przerwę po drugiej 

lekcji po „krótkim dzwonku”, uczniowie oddziałów klas trzecich rozpoczynają 

przerwę po trzeciej lekcji po „krótkim dzwonku”. 

18. Zaleca się, w miarę możliwości, unikania spotkań gremialnych nauczycieli w 

pokoju nauczycielskim. 

19. Nauczyciel kończący zajęcia w danej sali dezynfekuje swoje stanowisko 

(biurko, pisak). 
20. Sala lekcyjna pozostaje otwarta na czas przerwy jeżeli kolejną lekcję w danej sali 

ma ten sam oddział klasowy (umożliwia to pozostanie uczniów w sali). 

21. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, zostają przez opiekuna sali usunięte lub uniemożliwiony 

zostaje do nich dostęp. 

22. Przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 

zajęć należy w miarę możliwości czyścić lub dezynfekować. Dezynfekcji i 

czyszczenia dokonuje nauczyciel po zajęciach (te, które zostały użyte) 

23. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

24. W sali gimnastycznej, pomieszczeniach higieniczno sanitarnych podłoga powinna 

zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana w miarę możliwości po każdym 

dniu zajęć. Osobami odpowiedzialnymi są panie sprzątające. 

25. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W salach odpowiedzialni 

nauczyciele a w pozostałych pomieszczeniach, w czasie zajęć lekcyjnych - panie 

sprzątające. 



26. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się 

korzystanie przez uczniów z terenów wokół szkoły, ćwiczeń na wolnym powietrzu, 

spacerów. 

27. Zaleca się w miarę możliwości realizację zajęć na wolnym powietrzu (ławeczki na 

placu apelowym, wiata ekologiczna). 

28. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 

dezynfekować. Na zakończenie zajęć nauczyciel dopilnowuje przeprowadzenia 

dezynfekcji. 

29. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów nie 

związanych z procesem dydaktycznym. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały innym, 

natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie rzeczy. 

30. Zaleca się w miarę możliwości nie zamykać drzwi głównych do toalet, drzwi 

wewnętrznych (np. korytarz na halę gimnastyczną, wyjście z szatni, drzwi 

wejściowe – w zależności od warunków pogodowych). 

31. Podczas korzystania z szatni przez uczniów, jeżeli jest taka możliwość, 
wprowadzić różne godziny, środek do dezynfekcji rąk umieścić przy wejściu do 

szatni.  

32. Uczniowie oczekując w kolejce do sklepiku szkolnego zobowiązani są zachować 

wymagany odstęp 1,5 m i stosować się do zaleceń osoby obsługującej/ 

nauczyciela pełniącego dyżur. 

33. Ewentualne wydawanie drugiego śniadania dla uczniów korzystających 

z dożywiania odbywać się będzie w wydzielonym miejscu stołówki szkolnej na 

pierwszych dwóch przerwach, aby uniknąć gromadzenia się przed sklepikiem 

szkolnym. 

34. Pracownicy administracji i obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami. 

35. W czasie realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują 

wszystkie zasady wymienione w procedurze. 

36. Biblioteka czynna zgodnie z harmonogramem. Szyba ochronna zabezpiecza 

korzystających oraz bibliotekarzy. W bibliotece może jednocześnie przebywać 

dwóch wypożyczających z zachowaniem odległości min. 1,5 m. W bibliotece nie 

będą realizowane zajęcia dydaktyczne. Obowiązuje okres dwudniowy kwarantanny 

dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Należy 

wypracować procedurę kiermaszu używanych podręczników. 

37. Pracownicy mają zapewnione środki ochrony. Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się 

m.in. szyby ochronne (dla obsługi klienta, sekretariatu), maseczki ochronne, 

rękawice ochronne zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości 

zakażenia się od osób zarażonych. 

38. Nakazuje się obowiązek noszenia maseczek dostawców i gości, którzy poruszają 

się po terenie szkoły. 

39. Nakazuje się obowiązek noszenia maseczek przez uczniów podczas przebywania w 

budynku w otwartych częściach wspólnych (szatnie, korytarze, hol, toaleta w 

części wspólnej). 

40. Zaleca się ograniczenie w kontakcie pomiędzy pracownikami gospodarczymi 

poprzez reorganizację systemu pracy: praca odbywa się dwuzmianowo. 

41. Zaleca się tworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w 

izolacji od pozostałych. 

42. Karty charakterystyki stosowanych substancji/mieszanin chemicznych - do 

dezynfekcji rąk są dostępne dla każdego pracownika w pokoju nauczycielskim, 

pomieszczeniu gospodarczym (u pań sprzątających) oraz u pracownika służby 

BHP. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z ww kartą. 

43. Zaleca się czyszczenie (przecieranie wilgotną szmatką) klawiatur w salach 

informatycznych specjalnym płynem po każdej zmianie grupy. 



44. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot 

przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów 

pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa 

branżowego, dotyczących poszczególnych branż 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

2. Portier oraz panie sprzątające mają obowiązek dopilnować aby wszystkie osoby 

trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub 

zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania.(Oklejony taśmą „korytarz” do sekretariatu 

i gabinetu pielęgniarki). 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

Dozowniki z mydłem są regularne napełnianie. 

4. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno 

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Listy po każdym 

dniu przechowywane są w sekretariacie uczniowskim. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. (panie sprzątające) 

8. Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż raz na godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

 

GASTRONOMIA 

1. W pracowni gastronomicznej, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania pracowni, dodatkowo 

obowiązuje zasada szczególnej ostrożności dotycząca zabezpieczenia 

pracowników/uczniów. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk 

pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 

ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej 

higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami 

w czasie epidemii.  

3. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk 

wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%). 



4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli brak zmywarki -naczynia 

i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

5. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę). 

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

 

PROCEDURA ZAPOBIEGAWCZA -  

PODEJRZENIE WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIAU PRACOWNIKA/UCZNIA 

 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i 

płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych – pomieszczeniem tym jest 

dotychczasowy gabinet pielęgniarki. 

3. Pracownicy ponad 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które 

zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, nie będą angażowani w 

dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. 

4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze 

czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności).W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie 

natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i 

informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

7. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi 

objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie 

dodatkowego sprzątania, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/


PROCEDURY W PRZYPADKU ZDIAGNOZOWANIA WIRUSA 

- U JEDNEGO LUB WIĘCEJ PRACOWNIKÓW 

 

 Zakład pracy będzie gromadził informacje dotyczące przypisania pracowników do 

konkretnych stanowisk lub obszarów pracy. 

 Wszyscy pracownicy zostaną poinformowani o sytuacji związanej z osobami 

zakażonymi. 

 Cała część budynku w której przebywał zarażony pracownik/ uczeń zostanie 

wykluczona na dłuższy okres czasu i zdezynfekowana. 

 Zostanie powołany zespół w celu ustalenia zasadności wdrożenia dodatkowych 

procedur, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 Zaleca się pracę zdalną (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy 

mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby 

uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy 

choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu. 

 
Kogo poinformować o przypadku zachorowania na koronawirusa? 

 Pracodawca ma obowiązek skontaktowania się z lokalną powiatową stacją 

sanitarno-epidemiologiczną (PSSE) i poinformowania, że jest pracodawcą osoby, 

u której zdiagnozowano koronawirusa. Sanepid powinien skontaktować się z 

zakładem pracy, ale ze względu na nadzwyczajne obłożenie pracą, warto ten 

kontakt przyspieszyć. 

 Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o zdiagnozowanym 

przypadku i ustalić, które osoby miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w 

okresie występowania u niej objawów choroby (kaszel, gorączka, duszności). 

Kogo dotyczy kwarantanna i jak ją zorganizować? 

Przy wytypowaniu pracowników, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną, należy zwróć 

uwagę, że: 

 według sanepidu osoba taka zaraża wyłącznie w okresie występowania objawów 

(kaszel, gorączka, duszności), 

 sanepid określi dokładnie okres, w którym kontakt był groźny i poprosi 

o ograniczenie listy wyłącznie do osób, które miały kontakt z chorym w tym 

czasie, 

 potrzebna jest informacja o rodzaju kontaktu (np. spotkanie, praca w jednym 

pokoju, korzystanie ze wspólnej toalety itp.). 

 sporządzając listę osób na potrzeby sanepidu, należy zawrzeć w niej następujące 

informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (najlepiej 

komórkowego), ewentualnie inne dane kontaktowe, opis formy kontaktu z osobą 

zakażoną. 

 listę z wszystkimi informacjami należy pilnie przekazać do właściwego PSSE. 

 po otrzymaniu listy, sanepid oceni ryzyko wynikające z rodzaju kontaktu i 

zdecyduje o ewentualnym zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych osób. 

Sanepid z osobami wytypowanymi będzie się kontaktował bezpośrednio. Zalecany 

okres kwarantanny domowej to 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. 

Kwarantanna obejmuje wszystkich członków rodziny wytypowanych osób. 

 

 



Co z osobami w szkole, które nie mają objawów i nie są objęte kwarantanną? 

 Wirus pozostaje aktywny przez 48 godzin, ale warto zarządzić profilaktycznie 

dezynfekcję miejsca pracy. Dezynfekcję należy zlecić komercyjnie, sanepid nie 

oferuje wsparcia w tym zakresie. 

 Należy rozważyć zamknięcie miejsca pracy lub ograniczenie obsady i przejście na 

pracę zdalną, przynajmniej do czasu dezynfekcji. Osoby, które miały bezpośredni 

kontakt z zakażonym i członkowie ich rodzin, powinny podjąć kwarantannę 

domową, jeszcze przed otrzymaniem decyzji sanepidu. 

 Pod rozwagę, postawione zostanie zaoferowanie wsparcia osobom objętym 

kwarantanną domową w zakresie zaopatrzenia w żywność i inne niezbędne 

produkty. Sanepid dopuszcza dostawy "pod drzwi" bez osobistego kontaktu. 

 Pracodawca poinformuje pracowników, żeby mierzyli sobie temperaturę 

i obserwowali, czy nie występują u nich objawy. W przypadku wystąpienia 

objawów, powinni natychmiast skontaktować się z właściwymi służbami, zgłosić 

się do testów do sanepidu lub na oddział zakaźny szpitala.  

 Pracodawca ma obowiązek upewnić się, że wszyscy pracownicy otrzymali 

następujący komunikat: osoby, które nie mają objawów, nie powinny zgłaszać się 

do testów. Zostaną odesłane bez ich wykonania, a zwiększą ryzyko zachorowania. 

 Osoby niewskazane do kwarantanny, nie muszą powstrzymywać się kontaktu z 

innymi ani ograniczać takiego kontaktu w przypadku członków rodzin. Dla 

bezpieczeństwa warto jednak zalecić im podjęcie działań prewencyjnych. Nie mają 

też obowiązku informowania innych instytucji. 

 Według sanepidu mydło i ciepła woda uszkadza otoczkę lipidową i skutecznie 

neutralizuje wirusa. Osoby stosujące się do wskazań higienicznych znacząco 

ograniczyły więc ryzyko zakażenia. 

Kogo informować i w jaki sposób? 

 Pracodawca ma prawo poinformować inne instytucji współpracujących z szkołą, 

zwłaszcza te, które uczestniczyły w spotkaniach z udziałem pracownikówszkoły, 

należy pamiętać, że ryzyko dotyczy tylko bezpośredniego kontaktu z osobą 

zakażoną. 

 Informacje należy przekazywać w sposób rzeczowy, unikać niedomówień oraz 

ryzyka błędnej interpretacji. 

 

NUMERY TELEFONÓW 

  
STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W TARNOWIE – 14  621 70 97 

W PRZYPADKU NASILONYCH OBJAWÓW ZADZWOŃ POD NUMER 112 

 LUB ZADZWOŃ BEZPOŚREDNIO DO ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO – NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ  

TEL. 14 644 32 61; 14 644 32 88;  14 644 32 86; 14 631 03 15; 14 631 03 92;  

INFOLINIA W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 

 

 

 

 

 



ZAWSZE PAMIĘTAJ O 10 ZASADACH BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA ! 

NIE TYLKO PODCZAS ZAGROŻENIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEGO 

 

 

CZĘSTO MYJ RĘCE - należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma 

takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje 

ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste 

mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

 

PODCZAS POWITANIA UNIKAJ UŚCISKÓW I PODAWANIA DŁONI - w ciągu dnia dłonie 

dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się 

od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. 

 

UNIKAJ PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ, KORZYSTAJ Z KART PŁATNICZYCH - na powierzchni 

banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj 

płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. 

 

UNIKAJ DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST- dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 

być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, 

może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie. 

 

REGULARNIE MYJ LUB DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE DOTYKOWE- powierzchnie dotykowe 

w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie 

przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie 

miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane. 

 

REGULARNIE DEZYNFEKUJ SWÓJ TELEFON I NIE KORZYSTAJ Z NIEGO PODCZAS 

SPOŻYWANIA POSIŁKÓW- na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo 

gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój 

telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem 

dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania 

posiłków. 

 

ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY- należy zachować co najmniej 2 

metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub 

ma gorączkę. 

 

STOSUJ ZASADY OCHRONY PODCZAS KICHANIA I KASZLU- podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować 

je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 

zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. 

 

ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO I PAMIĘTAJ O NAWODNIENIU ORGANIZMU- stosuj 

zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym 

jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. 

Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów 

wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania 

się koronawirusa. 

 

KORZYSTAJ ZE SPRAWDZONYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY O KORONAWIRUSIE- niepokój to 

naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj 

ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych. Wiedza naukowa to 

najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. 

 


