
                 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM W SZKOLE  
 

1. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających 
do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem. 

Informowany jest Health Department.  
2. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:  

• przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba 
zakażona;  

• praca w bliskiej odległości;  

• prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas; 

• przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba 
zakażoną.  

3. Dyrektor szkoły, w porozumieniu księdzem proboszczem przygotowuje listę 
osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.  

4. Wicedyrektor szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:   

• imię i nazwisko; 

• adres miejsca zamieszkania; 

• informacje o aktualnym miejscu pobytu;  

• numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne 
środki komunikacji elektronicznej.  

5. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do   
nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń przez dyrektora szkoły lub księdza 

proboszcza.  
6. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów 

charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, 

poddać się badaniom.  
7. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać 

działalność szkoły w sytuacji, placówka będzie zamknięta a spotkania zostaną 
prowadzone w systemie zdalnym.  

8. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:  

• pracownik może wrócić do pracy;  

• dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę; 

• spotkania z uczniami zostają prowadzone stacjonarnie. 
9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z księdzem proboszczem może podjąć decyzję 

o zamknięciu szkoły w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i 
przedmiotów.  

10. Dyrektor szkoły informuje księdza proboszcza, w ustalony sposób, o sytuacji 
w szkole.  

11. Dyrektor szkoły, za zgodą księdza proboszcza może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i 
bezpieczeństwu uczniów. 

 
Szablon dokumentu utworzony przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających.  
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