
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA 

OBJAWÓW ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM UCZNIA ZESPOŁU 

SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA 

SPORTWOEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAKOWIE 

 

Z dniem 25.05.2020r. na terenie ZSOMS im. Mikołaja Kopernika w Krakowie wprowadza się 

następującą procedurę dotyczącą postępowania w sytuacji zakażenia ucznia  wirusem SARS-CoV-2 

(pot. Koronawirus). 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  

3. W przypadku stwierdzenia u ucznia podczas przyjmowania do szkoły objawów typu 

kaszel, duszności, bóle mięśni lub inne objawy infekcji, pracownik może odmówić 

przyjęcia ucznia, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać go do domu.  

4. W przypadku, gdy uczeń przychodzi do szkoły samodzielnie i przy wejściu zostaną 

stwierdzone objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, 

duszności), uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach. O sytuacji zostaje niezwłocznie 

powiadomiony rodzic/opiekun prawny, który zobowiązuje się do niezwłocznego 

odbioru dziecka ze szkoły i konsultacji z lekarzem. Do czasu odbioru przez 

rodzica/opiekuna prawnego uczeń pozostaje w izolacji. 

5. W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji uczniów ze stwierdzeniem objawów 

chorobowych – sala nr 17. Pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji  

i środki ochrony osobistej, przede wszystkim jednorazowe rękawice ochronne, maski 

ochronne, przyłbica dla osoby z objawami COVID-19 i jej opiekuna.   

6. W przypadku stwierdzenie u podopiecznego objawów chorobowych podczas pobytu w 

szkole należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora, odizolować dziecko w 

pomieszczeniu do tego przeznaczonym – sala nr 17 i zawiadomić rodziców/prawnych 

opiekunów. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do pilnego odebrania dziecka  

ze szkoły. Przed opuszczeniem szkoły zalecana jest rodzicom/opiekunom prawnym 

konsultacja telefoniczna z lekarzem.  



7. W razie stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko przebywa w obecności 

nauczyciela lub opiekuna w sali nr 17, do czasu odbioru ucznia ze szkoły przez 

rodzica/opiekuna. Nie można pozostawiać ucznia bez opieki.  

8. W pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji, w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, 

umieszczono numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz telefony alarmowe. 

9. Obszar, w którym przebywał zarażony będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi procedurami.  

10.  O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadamia się rodziców/prawnych opiekunów 

pozostałych uczniów mogących mieć kontakt z dzieckiem, u którego wystąpiły objawy 

choroby oraz pracowników szkoły, u których taki kontakt mógł wystąpić.  

11. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.   

12. Ustala się listę osób, które przebywały w części jednostki, w której przebywał 

podopieczny z podejrzeniem zakażenia. Osoby takie w zaistniałej sytuacji powinny 

stosować się do zaleceń GIS odnoszących się do osób mających kontakt z zakażonym.  

13. Osoby i ich rodziny, które mogły mieć kontakt z osobą, u której wystąpiły objawy 

choroby zakaźnej COVID-19 muszą zostać poddane kwarantannie, pozostać w domu i 

postępować zgodnie z wytycznymi dla osób, które mogły mieć kontakt z osobą 

zarażoną.  

 


