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Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Dyrektora ZSiPO w Nowym Sączu z dn. 01.09.2020r. 

 

PROCEDURA COVID - 19 
 

Obowiązująca w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu    
 

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. 
 

I. Cel  
Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę 
zakaźną COVID - 19 lub w przypadku kontaktu z osobą zakażoną                             
pracownika/ucznia/dziecka, uczestnika przy czym określenie uczeń stosuje 
się do ucznia IV LO Sportowego im. Św. Kingi, dziecko stosuje się do 
uczestnika zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

 
II. Zakres procedury  

Procedurę należy stosować w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w 
Nowym Sączu. 

 
III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury  

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu. 
 
IV. Postanowienia ogólne  

1. Do pracy/szkoły/na zajęcia gimnastyki korekcyjnej przychodzą jedynie 
osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 
zakaźną. 

 
2. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1 rozumie się:                                                 

wysoką temperaturę (38,0° C) 
 
               ból  głowy i mięśni,  

               ból gardła, 

               kaszel, 
 
               duszność i problemy                                               

               z oddychaniem 

 
3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza 

szkołą, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi. 
 

4. Rodzic/prawny opiekun ucznia/dziecka, który mógł narazić się na 

zakażenie koronawirusem poza szkołą, powinien zgłosić ten fakt 

dyrektorowi szkoły. 
 

5. Miejscem wyznaczonym i przygotowanym na izolatorium (m.in. 

wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych jest sala nr 106 na II piętrze (niedaleko gabinetu 

pielęgniarki). 
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6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej   w   celu   konsultacji   lub   

uzyskania   porady – nr tel. 692 – 238 – 655  

7. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia 

zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej. 

 

 

V. Procedura postępowania: podejrzenie zakażenia  na terenie Zespołu 

Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu. 

 

a. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego w pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenia koronowirusem należy: 

1.  Niezwłocznie poinformować o tym dyrektora/ wicedyrektora, który 

wyznacza osobę koordynującą dalszą akcję 

1.  Niezwłocznie odizolować pracownika i podjąć działania 

umożliwiające pracownikowi bezpieczne opuszczenie miejsca pracy – 

(izolatorium - sala 106, II piętro – w pobliżu gabinetu pielęgniarki).                  

Pracownik przebywa w izolatorium sam. Jeżeli organizacja pracy na 

to pozwoli, dyrektor może skierować osobę dozorującą pracownika               

(Wyznaczona osoba zakłada ochronny strój - fartuch, 

maseczka/przyłbica, rękawiczki), zachowuje dystans min. 2 m) 

2. Jeśli stan zdrowia pracownika tego wymaga wezwać karetkę 

pogotowia ratunkowego 

3. Dyrektor/wicedyrektor jak najszybciej powiadamia Powiatową Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Sączu nr tel. 692 238 655  

Organ Prowadzący: Wydział Edukacji i Wychowania                                    

- 18 414 13 70 , 606 667 171 oraz na adresy mailowe równolegle: 

klora@nowysacz.pl  oraz mbelska@nowysacz.pl  

4. Należy czekać na dalsze wytyczne z Wydziału Edukacji i Wychowania 

i ustalić dalsze kroki postępowania wobec pracowników i 

uczniów/dzieci przebywających w grupie , w której zaistniało 

podejrzenie zakażenia 

5. Wyznaczony przez dyrektora pracownik przystępuje do sporządzenia 

wstępnej listy osób, które miały z pracownikiem istotny kontakt 

6. Nie należy rozpowszechniać informacji o podejrzeniu zakażenia 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał  pracownik podejrzany                 

o zakażenie, personel sprzątający musi poddać sprzątaniu i 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe. Użyty strój ochronny                              

z izolatorium należy zapakować do przeznaczonego tam worka.  
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b. W przypadku wystąpienia u ucznia/ dziecka niepokojących objawów 

sugerujących zakażenia koronowirusem należy: 

2. Niezwłocznie poinformować o tym dyrektora/wicedyrektora, który 

wyznacza osobę koordynującą dalszą akcję, sam zaś powiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia/dziecka o zaistniałej sytuacji i 

konieczności odbioru ucznia/dziecka (Dyrektor/wicedyrektor może do 

tych działań wyznaczyć wychowawcę). 

3. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do jak najszybszego 
odebrania ucznia/dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu), 

4. Odizolować ucznia/dziecko z objawami od osób zdrowych – 

wyznaczona osoba przeprowadza go do izolatorium (sala 106,                

II piętro - w pobliżu gabinetu pielęgniarki) i sprawuje opiekę, 

zmierzona zostaje temperatura ucznia/dziecka   

5. Wyznaczona osoba zakłada ochronny strój ( fartuch, 

maseczka/przyłbica, rękawiczki), zachowuje dystans min. 2 m 

6. Jeśli stan zdrowia ucznia/dziecka tego wymaga należy wezwać 

karetkę pogotowia ratunkowego, 

7. Dyrektor/ wicedyrektor jak najszybciej powiadamia Powiatową Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Sączu nr tel. 692 – 238 – 655  

Organ Prowadzący:  Wydział Edukacji i Wychowania - 18 414 – 13 – 70 

, 606 667 171 oraz na adresy mailowe równolegle: klora@nowysacz.pl  

oraz mbelska@nowysacz.pl  

8. Należy czekać na dalsze wytyczne z Wydziału Edukacji i Wychowania 

i ustalić dalsze kroki postępowania wobec pracowników i 

uczniów/dzieci przebywających w grupie , w której zaistniało 

podejrzenie zakażenia 

9. Wyznaczony przez dyrektora pracownik przystępuje do sporządzenia 
wstępnej listy osób, które miały z uczniem/dzieckiem istotny kontakt 

10. Nie należy rozpowszechniać informacji o podejrzeniu zakażenia 

11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/dziecko podejrzane           
o zakażenie, personel sprzątający musi poddać sprzątaniu i 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe. Użyty strój ochronny z 
izolatorium należy zapakować do przeznaczonego tam worka.  

12. Rodzice zobowiązani są do konsultacji lekarskiej. W przypadku 

zdiagnozowania u dziecka COVID – 19 rodzic/prawny opiekun jest 

zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie 

dyrektora szkoły nr tel. 18 4443375 

13.  Dyrektor w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Wychowania oraz 

sanepidem podejmuje dalsze działania. 
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  VI       Procedura postępowania: W przypadku przebywania poza miejscem 

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu   

        

  a. Jeśli podejrzenie zakażenia dotyczy pracownika -  

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie   

               powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i  

               skontaktować się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno -     

               epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się   

               stanu zdrowia zadzwonić pod nr tel.  999 lub 112.  i poinformować,                            

               o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Jeśli stan zdrowia tego   

               wymaga wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.  

2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych   

            osób 
3. Należy niezwłocznie poinformować dyrektora/wicedyrektora o      
      zaistniałej  sytuacji 
4. Należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza 

 
b. Jeśli podejrzenie zakażenia dotyczy ucznia/dziecka –  
 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczeń/dziecko   

nie powinni stawiać się w szkole/na zajęciach gimnastyki 

korekcyjnej, powinni pozostać w domu                            

2. Rodzic/prawny opiekun powinien jak najszybciej skontaktować się 

z lekarzem.  Jeśli stan zdrowia tego wymaga wezwać karetkę 

pogotowia ratunkowego.          

3. Należy niezwłocznie poinformować wychowawcę lub 
dyrektora/wicedyrektora o zaistniałej  sytuacji 

4. Należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza 
 
 VII       Procedura postepowania: W przypadku pozytywnego wyniku testu na 
wykrycie  COVID – 19 
 

a. Jeśli osobą z dodatnim wynikiem jest pracownik Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Nowym Sączu  
1. Chory pracownik pozostaje w domu  
2. Niezwłocznie przekazuje informację do placówki nr tel. 18 444 33 75, 

adres mailowy  zsipo@nowysacz.pl  
3. Wskazany przez dyrektora pracownik przekazuje niezwłocznie 

zgłoszenie do WED, nr tel. 18 441 13 70, 606 667 171, oraz 
     adresy mailowe równoległe: klora@nowysacz.pl  oraz      
     mbelska@nowysacz.pl 
4. Po uzyskaniu od WED maila potwierdzającego zgłoszenie następuje 

kontynuowanie procedury  
5. Wskazany przez dyrektora pracownik w trybie pilnym sporządza listę 

istotnych kontaktów  
6. Należy czekać na dalsze wytyczne WED 
7. Nie należy rozpowszechniać informacji o chorobie 
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory pracownik, personel 

sprzątający musi poddać sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe. 



5 
 

 
b. Jeśli osobą z dodatnim wynikiem jest uczeń/dziecko 

1. Chory uczeń/dziecko pozostaje w domu 
2. Rodzic/prawny opiekun obowiązkowo przekazuje niezwłocznie 

informację do ZSiPO w Nowym Sączu nr. tel. 18 444 33 75, adres mailowy 
zsipo@edu.nowysacz.pl  

3. Wskazany przez dyrektora pracownik przekazuje niezwłocznie 
zgłoszenie do WED, nr tel. 18 441 13 70, 606 667 171, oraz 

     adresy mailowe równoległe: klora@nowysacz.pl  oraz      
     mbelska@nowysacz.pl 
4. Po uzyskaniu od WED maila potwierdzającego zgłoszenie 

kontynuowanie procedury  
5. Wskazany przez dyrektora pracownik w trybie pilnym sporządza listę 

istotnych kontaktów  
6. Należy czekać na dalsze wytyczne WED 
7. Nie należy rozpowszechniać informacji o chorobie 
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory uczeń/dziecko, 

personel sprzątający musi poddać sprzątaniu i zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe. 
 

c. Jeśli osobą z dodatnim wynikiem lub objętą kwarantanną jest rodzic/prawny 
opiekun, rodzina ucznia/dziecka lub pracownika 
1. Uczeń/dziecko/pracownik pozostaje w domu 
2. Rodzic/prawny opiekun lub pracownik obowiązkowo przekazuje 

niezwłocznie informację do placówki nr. tel. 18 444 33 75, adres mailowy 
zsipo@edu.nowysacz.pl  

3. Wskazany przez dyrektora pracownik przekazuje niezwłocznie 
zgłoszenie do WED, nr tel. 18 441 13 70, 606 667 171, oraz 

     adresy mailowe równoległe: klora@nowysacz.pl  oraz      
     mbelska@nowysacz.pl 
4. Wskazany przez dyrektora pracownik sporządza wstępną listę osób, 

które miały z uczniem/dzieckiem lub pracownikiem istotny kontakt 
5. Należy czekać na dalsze wytyczne WED 
6. Nie należy rozpowszechniać informacji o chorobie 

 
VIII  Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 
 
 

1. Definicja ISTOTNEGO KONTAKTU obejmuje: 
 

a) każdego pracownika /rodzica/opiekuna prawnego/ ucznia/dziecko 
pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą, w 
odległości mniej niż 1,5 metra przez minimum 20 minut ( w ciągu 7 dni 
przed pobraniem wymazu u osoby zarażonej, która ma stwierdzony 
dodatni wynik na COVID – 19)  

b) rozmowę z osobą zarażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co 

osoba chora. 
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2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca 

się: 

a. Pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą 

chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar 

temperatury ciała i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia 

b. Poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno – 

epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu             

w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia 

wywiadu odnośnie stanu zdrowia 

c. Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy 

(gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy 

bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację Powiatową Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną nr tel. 692 – 238 – 655  lub zgłosić się 

bezpośrednio  do oddziału zakaźnego , gdzie określony zostanie 

dalszy tryb postepowania  medycznego 

d. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania 

szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące 

objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych 

objawów przez służby sanitarne. 

e. W przypadku podejrzenia zakażenia wyznaczony pracownik 

przystępuje do przygotowania wstępnej listy ISTOTNYCH 

KONTAKTÓW. 

- listę należy sporządzić w formie pliku EXCEL- imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie PESEL 

- w razie potwierdzenia zakażenia listę przekazuje do SANEPIDU 

 

IX         Postanowienia końcowe  

          
1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronowirusem 

pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia/dziecka dalsze 

postepowanie powinno być ustalone z właściwą miejscową Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor szkoły 

jest zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb 

sanitarnych. 

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów wymienionych   

w części IV ust. 2 bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie 
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Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu, ul. 

Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz                                                                                                                             

telefon dyżurny – 18 54 70 207, 18 54 70 208 ;                                                                       

telefon alarmowy (czynny całą dobę, cały tydzień łącznie z sobotą i 

niedzielą) - 692 238 655  oraz   604 370 193 

3. W przypadku nasilających się objawów należy zadzwonić pod numer 

alarmowy 112 lub zgłosić się do oddziału zakaźnego – Oddział Zakaźny 

Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Młyńska 10,33- 300 Nowy Sącz,  

nr tel. 18 443 21 23 

4. CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA –                   

800 190 590 

 

X  Z  treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników ZSiPO w Nowym 

Sączu  oraz rodziców/prawnych opiekunów uczniów i  dzieci z  zajęć gimnastyki 

korekcyjnej. 
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