
ZASADY  DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z IZOLATORIUM ORAZ 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

CHOROBY ZAKAŹNEJ 
 

UCZNIOWIE: 
1.W szkole wyznaczona jest sala – izolatorium jako pomieszczenie do 
odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka 
lub pracownika szkoły. Sala ta została wyposażona w środki ochrony osobistej i 
płyn dezynfekujący. 
 
2.W czasie pobytu ucznia w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub 
zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel lub 
inny pracownik mierzy dziecku temperaturę, powiadamia dyrektora, a następnie 
natychmiast odizolowuje go wraz z opiekunem do osobnego pomieszczenia - 
izolatorium, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. 
 
3.W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela/opiekuna z 
zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu 
na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko 
ze szkoły. 
 
4.W szkole nie podaje się dzieciom żadnych leków. 
 
5.W momencie odebrania dziecka ze szkoły, rodzic zobowiązany jest  umówić 
dziecko do lekarza POZ w celu wykluczenia podejrzenia zakażenia COVID-19. 
 
6.Salę, w której przebywało dziecko, personel szkoły natychmiast wietrzy i gruntow-
nie dezynfekuje. 
 
7.Zalecane jest pozostawienie dziecka w domu do czasu ustania objawów grypy. 
Jeżeli lekarz stwierdzi podejrzenie zakażenia, rodzic wraz z dzieckiem zostaną 
poinformowani o dalszym postępowaniu. Rodzic zobowiązany jest poinformować 
dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie. 
 
8.Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o 
podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 
 
 
7.W momencie potwierdzenia u dziecka zakażenia dyrekcja wraz z pracownikami 
ustala liczbę osób przebywających w tym samym czasie z dzieckiem podejrzanym o 
zakażenie  oraz musi zastosować się do wytycznych GIS 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
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PRACOWNICY: 
 
1.W szkole wyznaczona jest sala – izolatorium jako pomieszczenie do 
odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka 
lub pracownika szkoły. Sala ta została wyposażona w środki ochrony osobistej i 
płyn dezynfekujący. 
 
2.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy odsunąć go 
od pracy i odizolować do sali będącej izolatorium, a następnie powiadomić stację 
sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do jej zaleceń. 
 
3.W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 
 
4.Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, 
będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia 
odpowiednich służb. 
 
5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.); 
 
6.Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy 
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 
7..Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 
budynku, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 
 
8.O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 
wszystkich pracowników oraz rodziców/opiekunów. 
 
9.Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą zakażoną i 
ściśle stosować się do zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
10.Salę, w której przebywał pracownik, personel szkoły natychmiast wietrzy i 
gruntownie dezynfekuje. 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
ul. Piłsudskiego 39, 89-620 Chojnice 
Telefon:  052 397 63 95 ; 052 397 63 96 


