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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 
w sprawie postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem 

wirusem SARS-CoV – 2 u pracownika 
 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u pracownika szkoły (gorączka 
powyżej 38°C, kaszel, duszność, ból mięśni, głowy) 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 powinien zadzwonić do stacji sanitarno- epidemiologicznej i poinformować 
o możliwości zakażenia koronawirusem.  

2. Pracownik, który będąc na stanowisku pracy zaobserwował u siebie jeden z objawów niezwłocznie 
nakłada maskę zasłaniając usta i nos oraz dezynfekuje ręce. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki 
pracownika. 

4. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

5. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami, to podaje uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się, założyli 
maski jednorazowe. 

6. Otwiera okno. 

7. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami i postępuje zgodnie 
z zaleceniami dyrektora. 

8. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami, to uczniowie wraz z osobą wyznaczoną przez 
dyrektora dezynfekują dokładnie ręce, opuszczają salę i postępują zgodnie z zaleceniami wyznaczonej osoby. 

9. Pracownik z objawami niezwłocznie opuszcza teren szkoły z zaleceniem kontaktu z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej i stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

10. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik, niezwłocznie poddany jest dezynfekowaniu 
i dokładnemu wietrzeniu. 

11. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV – 2 na terenie szkoły podejmuje się kroki w celu 
ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w miejscach i pomieszczeniach, w których 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

1. W przypadku stwierdzenia na terenie szkoły lub uzyskania przez Dyrektora Szkoły informacji od 
pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV – 2 u osoby, która przebywała w ostatnim 
tygodniu w szkole, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postepowania.  

2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji powiatowej stacji 
sanitarno- epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na 
terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu zakażenia.  

 

 
 


