
 

ZARZĄDZENIE  

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku  

z dnia 05 marca 2020r.  

w sprawie wprowadzenia  Procedury profilaktyki koronawirusa oraz zasad 

postępowania  w przypadku wystąpienia koronawirusa w placówce 

 

 

Na podstawie:                                                                                                                                                                                                                                  

Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe – Dz. U. 2019 r., poz. 1148, z późn. 

zm.). Art. 207 ustawy – Kodeks pracy).                                                                                                                                                                                                         

§ 2; § 3;§18 i §19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69, z późn. 

zm.).  art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) 

 

 

 

Zarządzam się co następuje: 

§1 

Wprowadza się „Procedurę profilaktyki koronawirusa oraz zasad postępowania  w przypadku 

wystąpienia koronawirusa w placówce”. 

§2 

Postanowienia końcowe 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rybnik, dnia 4 marca 2020r. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rybniku 

Procedura dotycząca profilaktyki koronawirusa oraz zasad postępowania                    

w przypadku wystąpienia koronawirusa w placówce 

PROFILAKTYKA: 

1. Przeprowadzić pogadanki  z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad 

higieny, w tym np. częstego  mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony 

podczas kaszlu i kichania; 

2. Poinformować pracowników obsługi o konieczności częstego przecierania 

powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wydzielinami i których mogą dotykać 

dzieci i pracownicy (klamki, poręcze, klawiatury, telefony). Czas zakaźności wydzielin 

poza organizmem człowieka wynosi 2-8 godzin. 

3. Zapewnić na bieżąco właściwe środki czystości do dezynfekcji. 

4. U  osób ze złym samopoczuciem – mierzenie temperatury ciała.  

 
5. Wywiesić  w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne 

zasady dotyczące higieny osobistej; 

6. Poinformować  rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do 

przedszkola lub szkoły;  

7. Zwrócić uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i 

inni pracownicy;  

8. Nie organizować  wycieczek i wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska 

koronawirusa; 

9. Poinformować  rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania 

koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą 

stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego; 



10. Sprawdzać  na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

Postępowanie  w przypadku wystąpienia koronawirusa w placówce 

 

1. Jeżeli stan zagrożenia ujawni się podczas zajęć – niezwłocznie zgłasza się  ten fakt 
do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 

2. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do 
szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa 
państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora 
placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 
 
 

3. W sytuacji zagrożenia szerzeniem się zakażeń na terenie przedszkola/szkoły,                   

po konsultacji z Kuratorium Oświaty,  organem  prowadzącym i   Inspekcją 

Sanitarną  zamknąć placówkę 

 

4. Przeprowadzić  dezynfekcję wszystkich pomieszczeń w przedszkolu/szkole. 

 

5. Poinformować rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek 

opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999  

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub 

macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); 

 

Kto podlega postępowaniu: 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria 
epidemiologiczne: 

a) kryteria kliniczne 

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 
układu oddechowego: 

• Gorączka 

•  Kaszel 

• Duszność 
 



 

b) kryteria epidemiologiczne 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej 
jedno z następujących kryteriów: 

• podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki 
koronawirusa 

• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem 
potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym); 

•  pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w 
której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem. 

 

 

 


