
Załącznik Nr 7 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8 

z dnia 26.05.2020 r.  

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19 u pracownika  

 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik telefonicznie kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza 

osobę, która przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywa w sali z dziećmi to unika bezpośredniego kontaktu z dziećmi, 

prosi, aby dzieci nie zbliżały się, jeżeli to możliwe dzieci zakładają maseczki 

jednorazowe, myją ręce. 

5. Należy otworzyć okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki chorego pracownika.  

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, zdejmują środki ochrony osobistej, 

opuszczają salę, która jest dokładnie dezynfekowana i  wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 



Załącznik Nr 8 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8 

z dnia 26.05.2020 r.  

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły  

 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie                                

z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować 

dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  

portierowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko 

nauczyciela. Portier dane wpisuje do Księgi wejść szkoły. 

4. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem również poprzez 

pocztę służbową. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           

w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - tel. 

87 566-29-53 lub drogą mailową na adres- dyrektor@sosw1.suwalki.pl 

8. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 

organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych 

z dyrektorem tel. 87 566-29-53. 

9. Kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 87 566-29-53 odbywa się w godzinach pracy 

placówki. 

 



 


