
Procedury postępowania w przypadku: 

A.  podejrzenia zakażenia COVID- 19 u pracownika lub ucznia NSP Nasza 
Szkoła w Gdańsku 

1. Jeżeli u pracownika lub ucznia NSP Nasza Szkoła zaobserwuje się 
niepokojące objawy (kaszel, duszności, bóle mięśni, gorączka), osoba ta 
zostaje odizolowana od pozostałych osób w wyznaczonym w tym celu miejscu 
(izolatka). 

2. Dyrektor placówki niezwłocznie informuje o zaistniałym fakcie Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i rodziców/opiekunów prawnych.  

3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko z Placówki. 
Pracownik szkoły zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren szkoły i udać 
się do miejsca swojego zamieszkania, gdzie powinien czekać na wytyczne 
PSS-E.  

B. stwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika lub ucznia 
NSP Nasza Szkoła 

1. Jeżeli Dyrektor NSP Nasza Szkoła w Gdańsku otrzyma informację, iż na 
terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem 
COVID-19, natychmiast kontaktuje się z Organem prowadzącym  Placówkę 
oraz ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

2. Dyrektor identyfikuje pracowników oraz podopiecznych, którzy mogli mieć 
kontakt z osobą chorą. 

3. Proces identyfikacji pracowników oraz podopiecznych, którzy mogli mieć 
kontakt z daną osobą nie powinien doprowadzić do ujawnienia danych 
osobowych osoby zakażonej wirusem COVID-19. 

4. Po identyfikacji dyrektor lub wyznaczeni przez dyrektora pracownicy 
informują rodziców/opiekunów prawnych, że na terenie placówki przebywała 
osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19. Przekazuje 
rodzicom/opiekunom instrukcje otrzymane od pracowników stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. Podczas rozmowy przekazuje też informacje, iż 



w związku z zaistniałą sytuacją występuje konieczność obserwowania stanu 
zdrowia i regularnego mierzenia temperatury z zastrzeżeniem, że osoby, które 
nie mają objawów chorobowych nie powinny zgłaszać się do lekarza, gdyż w 
ten sposób jedynie zwiększą u siebie ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. 

5. W przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia wirusem 
COVID-19, dyrektor podejmuje, w porozumieniu z Organem Prowadzącym 
Placówkę oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną decyzję o 
dalszych czynnościach -  przejściu wskazanych oddziałów i pracowników na 
nauczanie zdalne lub  o całkowitym zawieszeniu zajęć stacjonarnych i 
przejściu wszystkich oddziałów i nauczycieli na system nauki zdalnej. Zaraz 
po zawieszeniu zajęć w placówce przeprowadza się dezynfekcję wszystkich 
pomieszczeń.  

  

 
 


