
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORANOWIRUSEM COVID – 19 

 

 
1. Niniejsza procedura obowiązuje w ZSSG od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Spożywczo – 

Gastronomicznych w Warszawie. 

3. Przestrzeganie procedury dotyczy także uczniów, rodziców i opiekunów prawnych uczniów. 

4. Dyrektor i pracownicy śledzą bieżące informacje i komunikaty GIS i MZ dotyczące objawów i 

sposobów postepowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

5. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie następujące objawy: stan 

podgorączkowy, duszność, objawy przeziębienia, gorączkę, kaszel, bóle mięśni, zmęczenie, nie 

przychodzi do pracy, tylko kontaktuje się z jednostką SANEPID-u lub oddziałem zakaźnym 

najbliższego szpitala. 

6. Jednocześnie pracownik o sytuacji powiadamia pracodawcę bez zbędnej zwłoki w sposób określony 

regulaminem pracy w przypadku niezdolności do pracy. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika ww objawów w czasie świadczenia pracy zostaje on 

niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do gabinetu profilaktyki, wyposażanego w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 7 dyrektor placówki kontaktuje się z jednostką 

SANEPID-u lub oddziałem zakaźnym najbliższego szpitala, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego 

wdrożenia dodatkowych procedur postępowania. 

9. Obszar, w którym przebywał pracownik w miejscu pracy zostaje poddany gruntownym porządkom  

i dezynfekcji, przeprowadzanym przez pracowników obsługi zabezpieczonych środkami ochrony 

osobistej. 

10. Dyrektor placówki ustala listę osób, które przebywały w obecności osoby podejrzanej o zakażenie. 

11. Następnie wobec tych osób stosuje się procedurę przekazaną przez jednostkę SANEPID. 

12. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u ucznia lub absolwenta nauczyciel prowadzący 

konsultacje jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia dyrektora placówki oraz ucznia lub 

absolwenta.  

13. Następnie wobec ucznia lub absolwenta uruchamiana jest procedura postępowania z osobami 

podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.  

14. Odizolowana osoba pozostaje do czasu odebrania przez rodziców pod opieką wskazanego 

pracownika, zabezpieczonego w środki ochrony osobistej. 

15. Dyrektor placówki kontaktuje się z jednostką SANEPID-u lub oddziałem zakaźnym najbliższego 

szpitala, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania. 



16. Obszar, w którym przebywał potencjalnie zakażony uczeń lub absolwent zostaje poddany 

gruntownym porządkom i dezynfekcji, przeprowadzanym przez pracowników obsługi 

zabezpieczonych środkami ochrony osobistej. 

17. Dyrektor placówki ustala listę osób, które przebywały w obecności ucznia lub absolwenta 

podejrzanego o zakażenie. 

18. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia rodziców oraz innych uczestników konsultacji, którzy 

mieli kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem w celu bacznego obserwowania i 

ewentualnego reagowania na pogorszenie się ich samopoczucia. 

19. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie COVID-19 są zobowiązani do powiadomienia dyrektora 

placówki o fakcie potwierdzenia lub nie zarażenia COVID-19. 

20. W przypadku wątpliwości co do podejmowanych działań pracownik zwraca się do dyrektora 

placówki, a dyrektor do właściwej jednostki SANEPID-u lub oddziału zakaźnego najbliższego szpitala 

celem konsultacji lub uzyskania porady w zakresie stosowanych procedur bezpieczeństwa.  

21. W celu sprawnego sprawnego komunikowania się pracowników z pracodawcą korzysta się ze 

wszystkich możliwych kanałów komunikacji. 
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