
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ŚW. M. M. KOLBE W HARMĘŻACH  W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

I. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 

pracy w Szkole Podstawowej w Harmężach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem            

i zwalczaniem COVID-19.

II. ZAKRES PROCEDURY

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Harmężach, uczniów

uczęszczających do szkoły, rodziców i prawnych opiekunów uczniów oraz wszystkich osób 

przebywających na terenie ZSP w Harmężach w czasie trwania pandemii COVID-19.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników, uczniów i 

rodziców jest dyrektor szkoły.

2.W szkole stosuje się wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3.Pracownicy, rodzice, uczniowie oraz wszystkie osoby przebywające na terenie placówki 

zobowiązane są do zapoznania się z treścią procedury, która będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń

znajdującej się na terenie szkoły oraz zostanie zamieszczona na stronie www ZSP  w Harmężach: 

www.zspharmeze.pl.

4.Pracownicy wykonujący pracę na terenie Zespołu w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są 

za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę 

powierzonych im sprzętów i narzędzi oraz środków ochrony osobistej.

5.Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100 procentach wyeliminować ryzyka 

związanego z zakażeniem.
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§ 1

1.W szkole:

 Od 1 września uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Harmężach uczestniczą  

w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych. 

 Z zajęć na terenie placówki mają prawo korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby

zakaźnej.

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do szkoły,

5.Każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk oraz 

zakrywania ust i nosa. 

6.Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, za 

wyjątkiem pilnych sytuacji 

7. Rodzic,  który odbiera dziecko ze szkoły, informuje o swoim przybyciu poprzez dzwonek przy 

głównych drzwiach szkoły.

7.Uczeń, który opuszcza budynek szkoły informuje o tym fakcie woźną oddziałową, która otwiera 

drzwi do budynku.

§ 2

1.Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do rodziców

swoich uczniów. Kopia wykazu tych numerów przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 

§ 3

1.Jeżeli  pracownik  szkoły  zaobserwuje  u  ucznia  objawy  mogące  wskazywać  na  infekcję  dróg

oddechowych,  w  tym  w  szczególności  podwyższoną  temperaturę,  duszności,  problemy  z

oddychaniem oraz kaszel,  należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie

2



powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

§ 4

1.Każdego  przebywającego  w  szkole  (uczniów,  nauczycieli,  pracowników)  obowiązują  ogólne

zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2.Nauczyciele powinni co najmniej raz dziennie przypominać uczniom o konieczności zachowania

higieny.

3.W okresie  wysokiego zagrożenia wirusem nie należy witać się  poprzez podanie  ręki.  Należy

zachować bezpieczną odległość

4.Uczniowie  mają  obowiązek  zakrywania  ust  i  nosa  w czasie  przebywania  w budynku szkoły,

dotyczy  to  także  każdej  przerwy  międzylekcyjnej.  Podczas  lekcji  i  innych  zajęć  pod  opieką

nauczyciela nie ma tego obowiązku; jednak zaleca się, aby w salach lekcyjnych, w których nie

można zachować odpowiedniego dystansu, uczniowie nosili maseczki lub przyłbice. 

§ 5

1.  Uczniowie  posiadają  własne  przybory  i  podręczniki,  którymi  nie  mogą  wymieniać  się

między sobą. 

2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie

to  nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w  szczególności  z

niepełnosprawnościami.  W takich  przypadkach  należy  dopilnować,  aby  dzieci  nie  udostępniały

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie

(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

§ 6

1.Pracownicy obsługi prowadzą rejestr codziennych prac porządkowych na przygotowanych 

kartach monitoringu.

2.Za czystość i higienę pomieszczeń, znajdującego się tam wyposażenia, dezynfekcję powierzchni 

dotykowych - klamek, włączników, poręczy, klawiatury, blatów w salach, itp. odpowiadają 

pracownicy zgodnie z poniższym przydziałem:

1) pomieszczeniem kotłowni, bramki wejściowe, sala gimnastyczna, boisko szkolne, 

sprzęt sportowy, drzwi boczne, urządzenia na przedszkolnym placu zabaw - 
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konserwator,

2) budynek główny:

a) drzwi wejściowe, hol, szatnia, łązienka, sala nr 6 - woźna oddziałowa I;

b) sala nr 4, szatnia oddziału II – woźna oddziałowa II

c) kuchnia i korytarz przy kuchni wraz z drzwiami i klamkami - kucharka;

d) zmywalnia, obieralnia wraz z drzwiami, klamkami, stołówka toaleta personelu

magazyn żywności– pomoc kuchenna;

e)  gabinet intendenta - intendentka;

f) sale lekcyjne szkoły, poręcze, schody wewnętrzne, gabinet dyrektora, pokój 

nauczycielski, sekretariat, korytarze, drzwi wejściowe do szkoły, toaleta na 

parterze- woźna szkolna oraz sprzątająca zgodnie z przydziałem czynności.

3.Kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej są regularnie opróżniane. 

4. Sale lekcyjne są dezynfekowane w miarę możliwości po każdej klasie. W każdej sali 

lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. 

1.Przedmioty  i  sprzęty  znajdujące  się  w  sali,  których  nie  można  skutecznie  umyć,  uprać  lub

zdezynfekować,  należy  usunąć  lub  uniemożliwić  do  nich  dostęp.  Przybory  do  ćwiczeń  (piłki,

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

2.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte detergentem

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej. 

3.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a

w razie potrzeby także w czasie zajęć.

4.Źródełko wody pitnej jest wyłączone z użytkowania.

§ 7 

1.Jeśli warunki atmosferyczne pozwalają, to każda lekcja wychowania fizycznego oraz inne zajęcia

ruchowe powinny odbywać się na świeżym powietrzu.

2.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

3.W miarę możliwości poszczególne klasy będą miały lekcje w danym dniu w jednej sali. 

4.Uczniów, którzy korzystają ze stołówki, obowiązuje grafik przerw obiadowych. 

5.Każdy nauczyciel ma obowiązek sprowadzić do szatni klasę lub grupę uczniów po ich ostatniej

lekcji.  Jeżeli  w tym czasie w szatni będzie zbyt duża liczba uczniów, to należy ze swoją klasą

poczekać w bezpiecznej odległości, aby nie dopuścić do zgromadzenia się w tym miejscu dużej
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liczby osób. Jednorazowo w szatni może przebywać maksymalnie 5 osób.

6.Zajęcia  świetlicowe  odbywają  się  w  świetlicy  szkolnej.  Do  regulaminu  korzystania  z

świetlicowych  należy  wprowadzić  zapisy  ,  dotyczące  zachowania  bezpieczeństwa  w  czasie

epidemii.  Środki  do  dezynfekcji  rąk  powinny  być  rozmieszczone  w  świetlicy  w  sposób

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć

w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

§ 8

1.   Książki oddawane przez uczniów do biblioteki są składowane w wydzielonym miejscu, 

odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą 

zostać wypożyczone kolejnym uczniom.

2. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, 

czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego 

dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki 

do 2 osób.

3. Uczniowie nie mają bezpośredniego dostępu do księgozbioru. Wszystkie książki udostępnia 

bibliotekarz. Istnieje możliwość rezerwacji książki.

4. Nie można korzystać z czytelni i stanowiska komputerowego. 

5. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i porad bibliotecznych 

przez portal Librus 

§ 9

1.Zespół zapewnia wyżywienie uczniom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

2.Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 

3.Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki 

ochronne. Bezpieczne zakładanie i ściąganie maseczki powinno być zgodne z INSTRUKCJIĄ. 

Bezpieczne zakładanie i ściąganie rękawiczek powinno odbywać się zgodnie z INSTRUKCJĄ. 

Instrukcje wywieszone są na tablicach ogłoszeń szkoły i przedszkola.

4.Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka 

na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest 
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możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.

5.Przygotowując posiłki w miarę możliwości pracownicy zachowują od siebie bezpieczny dystans 

zgodny z obowiązującymi przepisami.

6.Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi 

przez dyrektora przedszkola.

7.Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni C przy użyciu 

detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

8.Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach w stołówce. Na stołówce może przebywać 4 

uczniów, którzy stanowią grupę.  Po wyjściu grupy wyznaczony pracownik dezynfekuje 

powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były 

posiłki.

9.Wydawanie posiłków przez personel kuchenny odbywać się będzie bezpośrednio na stołówkę 

przez okienka z pomieszczenia przeznaczonego do wydawania posiłków. Z okienek do stolików 

posiłki przenoszą uczniowie. Oni też zwracają zużyte naczynia do okienek po zakończonych 

posiłkach 

§ 10

1.  Należy do minimum ograniczyć przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. Nauczyciel 

stara się przekazywać rodzicom informacje za pomocą narzędzi do komunikacji ustalonych w 

szkole. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba bezpośredniego kontaktu nauczyciela z rodzicem lub inną 

osobą, to wyznaczonym miejscem do rozmowy jest stolik przy pucharach na parterze szkoły.

2. Osoby trzecie, które w wyjątkowych sytuacjach będą przebywały w budynku szkoły, 

obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk. Osoby te muszą być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych.

3.  Rodzic, który musi załatwić sprawę bezpośrednio w sekretariacie szkoły, zobowiązany jest 

zgłosić taką potrzebę najpierw telefonicznie, podając powód wizyty w szkole.

4.  W przedsionku szkoły znajduje się pojemnik na dokumenty, w którym można zostawiać 

korespondencję ze szkołą, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami sekretariatu lub 

nauczycielami.

5. Płatności za obiady realizowane są drogą elektroniczną i będą monitorowane przez Panią 

Intendent.
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§ 11

1.Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakty z osobami spoza placówki.

2.Zaleca się kontakt za pośrednictwem telefonów lub elektronicznie.

3.Należy unikać spotkań w małych, słabo wentylowanych pomieszczeniach.

4.W razie konieczności spotkania z osobami z zewnątrz należy zapewnić: płyn do dezynfekcji rąk 

lub rękawice ochronne oraz pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie spotkania z 

zachowaniem minimalnych odległości między osobami (zalecane 2 m).

5.Należy egzekwować przestrzeganie zachowania podstawowych zasad higieny osób spoza 

placówki.

6.Po zakończonym spotkaniu należy przewietrzyć pomieszczenie oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, blaty stołów, lady itp.).

7.Towary dostarczone przez kurierów przed użyciem, jeśli to możliwe należy dokładnie umyć wodą

z mydłem i osuszyć lub zdezynfekować.

8.Każdorazowo po kontakcie z inną osobą należy dokładnie umyć i zdezynfekuj ręce.

9.Należy stosować się do ogólnych wytycznych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia,

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 12

1. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów:

- nie powinni przychodzić do pracy, a o zaistniałym fakcie konieczne jest poinformowanie 
dyrektora,

- powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiolo-

giczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Dyrektor zapoznaje się na bieżąco z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i    

Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązującymi przepisami pra-

wa oraz zapoznaje z nimi pracowników.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących    

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa 
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go od    pracy do pomieszczenia do izolacji. W takim przypadku dyrektor wstrzy-

muje przyjmowanie kolejnych uczniów, powiadamia właściwą miejscowo po-

wiatową stację sanitarno-epidemiologiczną nr 33 843 09 28 i stosuje się ściśle do

wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu   

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, należy zde-

zynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Dyrektor o zaistniałym incydencie informuje Wójta Gminy Oświęcim.

6. Dyrektor wdraża zalecenia powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy nale-

ży włączyć dodatkowe procedury biorące pod uwagę zaistniały przypadek.

7. W placówce umieszczone są w określonych miejscach (wejście do przedszkola, szkoły,

korytarz, izolatka) potrzebne numery telefonów (w tym stacji sanitarno-epide-

miologicznej, służb medycznych), które w razie potrzeby ułatwiają kontakt.

8. W razie zakażenia pracownika dyrektor ustala listę osób przebywających w tym sa-

mym   czasie w części/częściach budynku, w którym przebywała osoba podejrza-

na o zakażenie. Dodatkowo zaleca pracownikom stosować się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego (dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawi-

rus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym)

§ 13

1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakaże-

nie        koronawirusem należy niezwłocznie umieścić je w pomieszczeniu do izola-

cji wyposażonego w indywidualne środki ochrony osobistej: kombinezon, jednora-

zowe rękawiczki,         maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim rękawem

(do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u ucznia – adekwatnie 

do aktualnej sytuacji). 

2. W izolatce z  przebywać powinna 1 pracownik powinien być ubrany w kombinezon 

ochronny, maskę lub przyłbicę oraz rękawiczki. Między dzieckiem a pracownikiem 

powinno się zachować 2 m odległości. 

3. O objawach ucznia nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora i rodziców.

4. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych uczniów, powiadamia właściwą miej-

scowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 33 843 09 28 i wdraża wydawa-

ne instrukcje i polecenia.
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5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, poddany zostaje gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami (dezynfekuje się 

także powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Dyrektor o zaistniałym incydencie informuje Wójta Gminy Oświęcim.

7. Dyrektor stosuje się do zaleceń Powiatowego Inspekcji Sanitarno- Epidemiologicz-

nej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorące pod uwagę za-

istniały przypadek.

8. W placówce umieszczone są w określonych miejscach (wejście do przedszkola, 

szkoły, korytarz, izolatka) potrzebne numery telefonów (w tym stacji sanitarno-epi-

demiologicznej, służb medycznych), które w razie potrzeby znacznie ułatwiają kon-

takt.

9. W razie zakażenia dziecka dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zaka-

żenie. Dodatkowo zaleca rodzicom dziecka stosować się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego (dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz 

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym) 

§ 14

1. W zajęciach rewalidacyjnych, dodatkowych mogą uczestniczyć dzieci oraz nauczyciele, któ-

rzy nie są objęci kwarantanną lub izolacją albo nie mają objawy choroby zakaźnej.

2.  Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania dyrektora przed zajęciami o niepokoją-

cych, najlepiej przed przyjazdem do placówki, telefonicznie.

3. Dyrektor zapewnia środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w 

razie potrzeby) instrukcje prawidłowego ich stosowania, środki czystości (mydło, ręczniki papiero-

we), kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej.

4. Dyrektor zaleca, aby w czasie zajęć w jednostce systemu oświaty nauczyciel, nie nosił żad-

nej biżuterii, pierścionków, zegarków, bransoletek i innych przedmiotów, które uniemożliwiają pra-

widłowe umycie i dezynfekcję rąk.

5.  Dyrektor zakazuje korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.

6.  Dyrektor i nauczyciele są zobowiązani do informowania dzieci w sposób odpowiedni do 

wieku o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie wytycznych i wskazówek GIS.
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7. Nauczyciel jest zobowiązany regularnie wietrzyć pomieszczenia w którym przebywają dzie-

ci.

8. Na teren jednostki wstęp ma tylko dziecko, które jest przekazywane nauczycielowi przed     

wejściem do placówki. 

9. W razie podejrzenia podwyższonej temperatury nauczyciel mierzy uczniowi temperaturę. 

Powyżej 38 stopni rodzic jest informowany o zaistniałej sytuacji, a dziecko przeprowadzane jest do 

izolatki, gdzie oczekuje na odbiór przez rodzica

10. Po wejściu dziecka i przebraniu w szatni nauczyciel pilnuje, aby dziecko umyło ręce. Po 

umyciu rąk dziecko wchodzi na salę.

11.  Sale są dostosowane, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN.

12.  Dyrektor ma prawo w przypadku braku zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charak-

teru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób bez-

pieczny do podjęcia decyzji o kontynuowaniu z dziećmi lub uczniami pracy z wykorzystaniem me-

tod i technik kształcenia na odległość.

 Zalecenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

Jeśli masz takie objawy, jak:

 duszność,

 stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej38°C),

 objawy przeziębieniowe,

 zaburzenia smaku i zapachu,

 zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 33 843 09 28 lub skorzystaj z 

teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być 

również:

 gorączka,

 kaszel,

 duszności i kłopoty z oddychaniem,
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 bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz takie objawy:

 zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich 

objawach;

 własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem

obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod

żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób

narażasz innych na zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji

sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej

postępować. Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg 

oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami 

epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. 

Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem 

zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym 

transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają 

możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia:

 800 190 590.
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