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PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO  

W LUBINIE - SARS-CoV-2  

 

 Przez podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 rozumiemy 

informację na ten temat powziętą przez któregokolwiek pracownika szkoły ustnie, 

telefonicznie, albo pisemnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną). Podejrzenie zakażenia 

jednej osoby koronawirusem oznacza wystąpienie zagrożenia dla innych osób 

przebywających czasowo na terenie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika 

Savio w Lubinie, a także dla osób, które w ciągu 24 dni poprzedzających powzięcie 

informacji o wystąpieniu zagrożenia, przebywały na terenie szkoły. 

Cel procedury 

 Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z uczniami potencjalnie 

chorymi oraz postępowania w szkole w taki sposób, aby zdrowi uczniowie nie byli narażani 

na niebezpieczeństwo zakażenia się od ucznia chorego lub ustalenie działań, które 

zminimalizują to ryzyko. 

Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

1. zasad postępowania z dzieckiem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 

2. objawów choroby. 

Zakres procedury 

 Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także 

rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

Definicja 

Choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik 

chorobotwórczy. 

SARS-CoV-2-  nazwa czynnika chorobotwórczego należącego do koronawirusów, czyli 

grupy wirusów RNA. Obecnie w medycynie znane są różne przykłady koronawirusów, 

ponieważ te patogeny wywołują niektóre przeziębienia oraz choroby układu oddechowego u 

ludzi i zwierząt. Choroby te mogą przebiegać łagodnie, jednak pewne odmiany 

koronawirusów wywołują schorzenia o ciężkim przebiegu u niektórych pacjentów. 

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,koronawirusy---objawy--leczenie-i-zapobieganie-zakazeniu,artykul,1683629.html
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Przykładem jest tu choroba SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej), 

wywoływana przez wirusa SARS-CoV. 

 

Opis choroby COVID-19 

1. Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można 

mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, 

alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze. 

2. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej 

występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. 

Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. 

3. Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli 

polega na leczeniu objawów choroby, takich jak gorączka lub problemy z oddychaniem. 

W literaturze naukowej opisuje się przypadki skutecznego wyleczenia pacjentów 

zakażonych koronawirusem za pomocą dotychczas znanych leków. 13 marca 2020 r. 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu 

nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach 

koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak 

dotąd nie są dostępne dane dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 

poza Chińską Republiką Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby 

Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją 

producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z 

dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody 

komisji bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem 

zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim 

Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu. 

4. Do tej pory nie ma konkretnego leku zalecanego do zapobiegania lub leczenia nowego 

koronawirusa. Osoby zakażone wirusem otrzymują leczenie objawowe oraz leczenie 

ewentualnych powikłań bakteryjnych. Jednocześnie 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) 

wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania 

terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta 
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takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie są dostępne dane 

dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką 

Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz 

Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie 

dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. 

Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej, chlorochinę w 

połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem 

COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we 

Wrocławiu. 

 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2? 

1) Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości 

mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut. 

2) Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas. 

3) Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów. 

4) Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w 

tym samym pokoju hotelowym. 

 

Organizacja zajęć  w szkole 

 

1. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk.  

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

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

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

       2a.  Do świetlicy uczniowie przychodzą od godz. 6.30. Pozostali uczniowie przychodza 

według ustalonego harmonogramu: 
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 * 7.45 – 7.50  klasy 1a, 1b i 2a 

 *7.50 – 8.00  klasy 2b, 2c, 3a i 3b 

3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach 

tzw. "strefa rodzica".  

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

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 Pierwsza przerwa – śniadaniowa w klasach. 

 Druga przerwa – 1a i 1b (podzielony korytarz na parterze) 2 c – sala gimnastyczna 

                            2a, 2b, 3a i 3b (przerwa w Sali) 

 Trzecia przerwa – 2a (korytarz koło stołówki) 2b (sala gimnastyczna) 

                              3a i 3b (podzielony korytarz na parterze) 

 Czwarta przerwa - 1a i 1b (podzielony korytarz na parterze) 2c – sala 

gimnastyczna)   2a, 2b, 3a i 3b (przerwa w Sali) 

 Piąta przerwa – wszystkie dzieci pozostają w salach. 

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczeń 

nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

10. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować. 

11. W każdej sali dydaktycznej znajdują sie środki do dezynfekcji, którymi dysponuje 

nauczyciel.  
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12. Zajęcia pozalekcyjne odbywają sie z zachowaniem wyżej wymienionych zasad. 

13. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej ustala pielęgniarka szkolna.  

14. Korzystanie z dystrybutorów wody pitnej parter i pierwsze piętro szkoły, odbywa sie 

wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych pod nadzorem pracownika szkoły. 

Uczeń może korzystać tylko z własnego pojemnika na wodę.  

15. Korzystanie z biblioteki szkolnej uwzględnia konieczny okres 2 dni kwarantanny dla 

książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. 

Higiena 

 

1. Stosować prawidłową technikę mycia rąk szczególnie po przyjściu do szkoły i przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po korzystaniu z toalety – myć je 

mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20–30 sekund, rozprowadzając mydło dokładnie 

po wszystkich powierzchniach dłoni i palców. 

2. wszystkie osoby trzecie w tym rodzice/opiekunowie uczniów, wchodząc do szkoły, 

dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczały obowiązującej strefy rodzica. 

3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk.  

4. Przy portierni znajduje sie pojemnik na zużyte maseczki lub rękawicę jednorazowe.  

5. 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. 

6. Podczas kichania i kasłania zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną, lub łokciem, a w 

miarę potrzeby starać się oczyszczać nos z wydzieliny. 

7. Po użyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją jak najszybciej do kosza, by nie stanowiła 

źródła zakażenia. 

8. Unikać dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ zwiększa się 

prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków na powierzchnie użytkowe. 

9. Wietrzyć pomieszczenie, w którym się przebywa co godzinę przez 10 minut. 

10. Podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych uczniowie po zajęciu miejsc mogą ściągnąć 

maseczki. Po wyjściu z ławki uczeń zobowiązany jest do założenia maseczki. Podczas 

przerw miedzy lekcyjnych noszenie maseczek przez uczniów i pracowników szkoły jest 

obowiązkowe.  

11. Podczas słówek porannych uczniowie maja obowiązek zakładania maseczek.  
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12. Jeśli pojawią się objawy grypy (kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, 

osłabienie, biegunka), należy zostać w domu – unikać dużych skupisk ludzi, gdyż wirus 

łatwo przenosi się drogą kropelkową na inne osoby – i jak najszybciej zgłosić się do 

lekarza. 

 

 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej 

 

1. Przy wejściu na sale gimnastyczna należy zdezynfekować dłonie pod nadzorem 

nauczyciela.  

2.  sprzęty przeznaczone do ćwiczeń, wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane 

po zakończeniu zajęć z dana grupą.  

3.  Podczas zajęć sportowych , w których nie można zachować dystansu należy 

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi pozwalającymi na 

zachowanie dystansu.  

4.  Jeżeli jest możliwość zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na otwartej 

przestrzeni.  

 

Strefa żywienia i stołówka 

 

1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i oznaczone są zakazem 

wstępu osobą nieupoważnionym. 

2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica. 

3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także 

podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań 

produktów i higieny stanowisk pracy. 

4. Stołówka należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są  

z zachowanie dystansu społecznego. 

5. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce 

przebywają pod opieką nauczyciele i w reżimie sanitarnym.  

6. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i 

nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce. 
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7. Przed wejściem do stołówki uczniowie dezynfekują ręce. 

8. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk. 

9. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły  

i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek. 

 

 

 

 

Zasady korzystania z biblioteki 

 

1.W okresie pandemii koronawirusa Covid-19 dla uczniów uruchomiona zostanie jedynie 

wypożyczalnia bez możliwości korzystania z czytelni. 

2.Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru, książki podaje nauczyciel-bibliotekarz. 

3. Obsługa czytelników odbywa się pojedynczo (oznacza to, że w danym momencie w 

bibliotece może przebywać jedna osoba) osoby oczekujące przed wejściem powinny pamiętać 

o zachowaniu dystansu. 

4. Uczniowie mają obowiązek przed wejściem do biblioteki zdezynfekować dłonie. 

4.Książki są objęte obowiązkowym okresem kwarantanny na okres 2 dni, w związku z tym 

książki oddajemy w wyznaczonym do tego celu miejscu. 

5.W celu zapewnienia sprawnej  i bezpiecznej obsługi, uczniowie proszeni są o wcześniejsze 

zamawianie książek  tradycyjnie u bibliotekarza lub pomocą programu Teams. 

 

 

Jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia 

 

1. Do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lubinie mogą 

przychodzić jedynie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 

zakaźną oraz zdrowe osoby dorosłe (rodzice/opiekunowie).  

2. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować 
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osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. W przypadku szkoły wyznacza 

się pokój oznaczony - Izolatka. 

3.  Natychmiast po powzięciu podejrzenia o zakażeniu odizolować dziecko w osobnym 

pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej. 

4.  Obszar, na którym przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i 

dezynfekcji. 

5. O fakcie powzięcia informacji o podejrzeniu zakażenia należy powiadomić najbliższą 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną po czym: 

a. Powiadomić rodziców ucznia podejrzanego o zakażenie o konieczności odebrania go 

ze szkoły oraz konieczności powiadomienia Sanepidu lub szpitala zakaźnego, a w 

razie potrzeby udania się na oddział zakaźny (telefony i adresy znajdują się na tablicy 

ogłoszeń, na drzwiach przy wejściu do szkoły); w przypadku zaobserwowania 

wyraźnie pogarszającego się stanu zdrowia należy bezzwłocznie powiadomić 

Pogotowie Ratunkowe pod nr 999 lub 112, 

b. zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a także osoby 

przebywające aktualnie z różnych powodów poza wskazanymi placówkami, a będące 

częścią społeczności szkolnej, jak również rodziców lub prawnych opiekunów 

uczniów SSP w Lubinie o bezwzględnej konieczności odebrania swoich dzieci w 

ciągu najbliższej godziny z powodu podejrzenia przypadku zakażenia, 

c. powiadomić  uczniów, którzy przebywają na terenie szkoły o potrzebie zachowania 

spokoju podczas oczekiwania na odebranie przez rodziców (niedopuszczalne jest 

samodzielne opuszczenie placówek przez  uczniów), 

d. powiadomić o wystąpieniu zagrożenia pracowników placówki, którzy z różnych 

powodów aktualnie znajdują się poza nimi (np. urlop, zwolnienie lekarskie, delegacja 

służbowa itp.), 

e. powiadomić  przedstawiciela organu prowadzącego placówkę,  

f. rekomenduje się 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/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, 

g. W przypadku potwierdzonego zarażenie na terenu szkoły , należy stosować sie do 

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i powiadomienie Organu 

Prowadzącego.  

http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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h. Zawsze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy powiadomić Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w celu uzyskania konsultacji lub porady. Telefon na tablicy 

ogłoszeń przy sekretariacie i na drzwiach wejściowych do szkoły 

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. W 

przypadku szkoły wyznacza się pokój oznaczony - Izolatka. 

3. W szkole należy przestrzegać zasad ujętych w  procedurze postępowania na wypadek 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

4. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Należy  pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

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

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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8. W szkole, na tablicy informacyjnej przy sekretariacie i na drzwiach wejściowych do 

szkoły umieszczone są numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.  


