
PROCEDURY PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ WIRUSEM COVID-19 
ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO

ZAGROŻENIA ZARAŻENIA NA TERENIE POLSKI

I. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SZKOŁY

1. Szkoła na bieżąco monitoruje i stosuje się do wszelkich zaleceń dotyczących procedur
związanych  z  zagrożeniem  rozszerzania  się  wirusa  COVID-19  na  terenie  Polski,
wydawanych przez odpowiednie służby i instytucje, w szczególności:

a) Ministerstwo Zdrowia,
b) Główny Inspektorat Sanitarny,
c) Powiatową i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
d) Ministerstwo Edukacji Narodowej,
e) Kuratorium Oświaty w Katowicach,
f) Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.

2. Wychowawcy  klas,  pedagodzy  oraz  higienistka  szkolna  podejmują  na  lekcjach
wychowawczych tematykę zagrożeń związanych  z rozprzestrzenianiem się  wirusa  
i profilaktyki opartej na przestrzeganiu właściwych zasad higieny, zwłaszcza częstego
i skutecznego mycia rąk.

3. Szkoła zapewnia stały dostęp do ciepłej i zimnej wody bieżącej oraz do niezbędnych
środków higieny  (dozowniki  z  mydłem,  ręczniki  papierowe,  papier  toaletowy)  we
wszystkich toaletach na terenie placówki. Placówka umieszcza również w widocznych
miejscach - zwłaszcza przy toaletach i umywalkach - instrukcję prawidłowego mycia
rąk.

4. Wszystkie zaobserwowane na terenie szkoły przypadki pogorszonego stanu zdrowia
uczniów  sugerującego  chorobę  wirusową  są  bezzwłocznie  zgłaszane  rodzicom  
z  prośbą  o  właściwe  zaopiekowanie  się  dzieckiem  (w  zależności  od  potrzeb:
sprawdzenie  faktycznych  przyczyn  złego  samopoczucia,  konsultacja  lekarska,
zwolnienie dziecka z zajęć szkolnych, itp.).

5. W zależności  od  rozmiaru  zagrożenia,  szkoła  może  odwołać  wszystkie  wycieczki,
wyjścia i zajęcia organizowane w zewnętrznych instytucjach i obiektach publicznych.

6. Przypadki  stwierdzenia  obecności  w szkole  osób przejawiających  objawy choroby
wirusowej  będą  zgłaszane  do  lokalnej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 3, tel. 32 456 38 10.

7. W razie pojawienia się zaleceń odpowiednich służb i instytucji, możliwa jest zmiana
organizacji pracy szkoły, w tym ograniczenie liczby zajęć lub całkowite zawieszenie
prowadzenia zajęć dydaktycznych.

8. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób wirusowych wśród pracowników szkoły,
zostają  oni  poinformowani  o  konieczności  konsultacji  lekarskiej  i  skorzystaniu  
ze zwolnienia lekarskiego.



II. ZALECENIA DLA RODZICÓW:

1. Prosi  się  o wyjątkową rozwagę przy podejmowaniu decyzji  o
wyjeździe zagranicznym w najbliższym czasie, w szczególności
do  krajów,  w  których  potwierdzono  przypadki  zarażenia
wirusem COVID-19.

2. Prosi się o szczególną troskę o stan zdrowia dzieci - wszelkie
niepokojące  objawy  chorobowe  powinny  być  jak  najszybciej
konsultowane  z  lekarzem.  Sugeruje  się  również  zatrzymanie
dziecka w domu przed ostatecznym zdiagnozowaniem przyczyn
choroby i całkowitym wyleczeniem dziecka.

3. Pomimo stałego dostępu do środków higienicznych na terenie
szkoły, można wyposażyć dziecko w osobisty mały pojemnik z
żelem  dezynfekującym  -  przyda  się on  szczególnie  w
przypadkach wyjść uczniów poza teren szkoły (basen, pizzeria,
teatr, biblioteka, itp.)


