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Procedura obowiązująca 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 46 w Szczecinie  

podczas objęcia uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 

nadzorem epidemiologicznym 

 (wdrożona od 8 września 2020 r.) 

 

opracowana na podstawie 

przepisów ogólnych Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

 i chorób zakaźnych u ludzi (DZ. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.) 

oraz 
wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i  placówek od 1 września 2020 r. 

. 
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I.  Zgodnie z ustawowymi zapisami stan nadzór epidemiologiczny to: 

1. obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenie jej swobody 

przemieszczania, 

2. wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia 

biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia choroby zakaźnej, 

3. zebranie, analiza i interpretacja informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór 

indywidualny), 

4. stałe, systematyczne gromadzenie, analiza oraz interpretacja informacji  

o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze życia publicznego, 

wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór 

ogólny). 

II. Decyzję o objęciu określonych osób  nadzorem epidemiologicznym oraz o czasie 

      trwania tego nadzoru podejmuje inspektor sanitarny.  

 
III. O fakcie objęcia nadzorem epidemiologicznym ucznia / nauczyciela / pracownika 

      szkoły powiadamia dyrektor placówki. 

 
IV. Zalecenia, jakie otrzymuje uczeń / nauczyciel / pracownik szkoły objęty nadzorem 

      epidemiologicznym: 
 

1. możliwość rozsądnego opuszczania miejsca zamieszkania 

2. unikanie skupisk ludności 

3. ścisłe przestrzeganie higieny osobistej 

4. częste i dokładne mycie rąk 

5. udzielanie wszelkich informacji o stanie zdrowia pracownikom Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 

6. mierzenie temperatury dwa razy w ciągu dnia 

7. natychmiastowe informowanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

o jakichkolwiek objawach złego samopoczucia czy pogorszenia stanu zdrowia. 

 

V. Uczniowie objęci przez sanepid nadzorem epidemiologicznym 
 

1. Przychodzą do szkoły 15 minut później niż wynika to z planu lekcji 

2. Przy wejściu do szkoły mają mierzoną temperaturę ciała. Jeżeli pomiar termometrem 

bezdotykowym wynosi 38oC lub wyżej – uczeń nie zostaje wpuszczony na teren szkoły.  

O sytuacji natychmiast zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są 

do pilnego odebrania dziecka ze szkoły oraz skorzystania z teleporady medycznej. 

3. Zobowiązani są do: 

a) dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły  

b) poruszania się w przestrzeni wspólnej szkoły w maseczce/przyłbicy 

c) zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m. 

4. Cały czas przebywają w jednej sali lekcyjnej. 

5. Podczas  przerwy pozostają w swojej sali pod nadzorem nauczyciela, z którym mieli lekcje. 

6. Mogą w czasie przerwy śródlekcyjnej zorganizowanej przez nauczyciela wyjść pod jego 

opieką z sali i skorzystać z toalety. 

7. Spożywają obiady podczas lekcji w stołówce przy osobnym stoliku. 

8. W przypadku zaobserwowania u nich niepokojących objawów wskazujących na możliwość 

infekcji wirusowej, zostają odizolowani w osobnym pomieszczeniu. Nauczyciel natychmiast 

powiadamia dyrektora lub wicedyrektora szkoły, którzy postępują zgodnie z procedurami 

funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19. 
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VI. Nauczyciele / pracownicy szkoły objęci przez sanepid nadzorem epidemiologicznym 

1. Zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 
 

2. Bezpośrednio po przyjściu do pracy poddani są w obecności innego  pracownika pomiarowi 

temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Brak podwyższonej temperatury  

(38°C lub wyżej) jest równoznaczny z dopuszczeniem do pracy.  
 

3. Przemieszczają się po szkole obowiązkowo w maseczce lub przyłbicy. 

4. Zachowują podczas przerw oraz zajęć lekcyjnych dystans społeczny min. 1,5 m od uczniów 

i innych osób. 

5. Dezynfekują swoje miejsce pracy po skończonej lekcji. 

6. Zobowiązani są natychmiast powiadomić dyrektora szkoły w razie zaobserwowania u siebie 

niepokojących objawów wskazujących na infekcję wirusową. 

 

VII. Wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania szkoły, stosowania środków 

indywidualnej ochrony, dezynfekcji, obowiązujących w placówce procedur oraz postępowania 

w przypadku zarażenia poszczególnych osób będą konsultowane z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 


