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WEWNĘTRZNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA 
NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM I ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELANACH WROCŁAWSKICH

1. Każdy  pracownik,  który  zauważy  u  dziecka  lub  innego  pracownika  objawy
wskazujące  na  możliwość  zakażenia  koronawirusem  niezwłocznie  informuje
dyrektora lub wicedyrektora placówki.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, dyrektor/wicedyrektor placówki 
niezwłocznie informuje rodziców dziecka. Rodzic jest zobowiązany do 
natychmiastowego stawienia się 
w placówce. 

3. W  przypadku  podejrzenia  zakażenia  u  dziecka  lub  pracownika  placówki
podejmowana  jest  procedura  izolacji  zakażonego  i  postępowanie  zgodnie  z
wytycznymi GIS.

4. Dyrektor lub wicedyrektor niezwłocznie wstrzymuje wejście i wyjście 
pracowników i innych osób na teren przedszkola.

5. Wszyscy obecni w tym czasie na terenie przedszkola pozostają w nim do czasu 
przybycia odpowiednich służb. Bezwzględnie stosują się do wydanych przez nie 
zaleceń.

6. Dyrektor/wicedyrektor  placówki  niezwłocznie  powiadamia  stację  sanitarno-
epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 71 329 58 43

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 71 328 30 41
do 49

7. Dyrektor/wicedyrektor  placówki  podejmuje  dalsze  kroki  profilaktyczne  w
uzgodnieniu  z powiatowym  inspektorem  sanitarnym  i  stacją  sanitarno-
epidemiologiczną.

  



Załącznik nr 5

8. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor placówki 
informuje organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor 
informuje organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10. Każdy  pracownik  szkoły,  który  zauważy  u  siebie  objawy  wskazujące  na
możliwość  zakażenia  koronawirusem  powinien  zgłosić  się  bezpośrednio  do
oddziału  zakaźnego  lub  oddziału  obserwacyjno-zakaźnego,  gdzie  określony
zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wrocław-Psie Pole - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. 
Gromkowskiego, I i II Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5

Wrocław-Śródmieście - Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana 
Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Oddział Kliniczny Zakaźny 
Tytusa Chałubińskiego 2-2a (Oddział dziecięcy) Klinika Pediatrii i 
Chorób Infekcyjnych

11. W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do
szpitala  celem  dalszej  diagnostyki  lub  celem  leczenia  zakażenia,  dyrektor
placówki kontaktuje się z powiatowym inspektorem sanitarnym, a następnie w
porozumieniu podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.

12. W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego
dyrektor  wnioskuje  do  organu  prowadzącego  o  zamknięcie  placówki,  a  po
podjęciu przez organ tej  decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców
lub opiekunów dzieci.

13. Dyrektor  zleca  i  wykonuje  na bieżąco  inne  zadania  i  prace  nakazane  przez
powiatowego inspektora sanitarnego. 



Załącznik nr 5


