
 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS  

dla klas I-III szkół podstawowych 

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły 

1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z 
Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko 
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w 
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg 
oddechowych. 

5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
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. 

6. 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 telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności 
dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić 
pod nr 999 lub 112. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 



8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z 
zaistniałym przypadkiem. 

9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego 
sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. 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. 

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 
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