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WYSTAPIENIE U DZIECKA, UCZNIA LUB PRACOWNIKA 

OBJAWÓW INFEKCJI LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

I. Postępowanie 

W przypadku, gdy u jednego z pracowników, dzieci lub uczniów pojawiły się objawy infekcji 
lub choroby zakaźnej lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik, dziecko lub uczeń został 
zakażony, bezzwłocznie należy: 

1. Odizolować dziecko, ucznia w bezpiecznym pomieszczeniu.  
2. Zawiadomić rodziców/opiekunów dziecka, ucznia. 
3. Pracownika odsunąć od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność 

wezwać pomoc medyczną. 
4. Zawiadomić dyrekcję szkoły. 

II. Zabezpieczenie miejsca, w którym przebywała osoba zakażona. 

Bardzo istotne jest prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Należy wyłączyć  
z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał pracownik, dziecko, uczeń, 
przeprowadzić dokładną dezynfekcję wszystkich mebli, sprzętów, przedmiotów oraz 
dodatkowo przewietrzyć pomieszczenie. Konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji drogi, 
która prowadzi do tego pomieszczenia (w szczególności klamki, metalowe rury), ale także 
pomieszczeń socjalnych (kuchnia, stołówka, toalety).  

III. Zalecenia dla personelu sprzątającego 

Personelowi sprzątającemu miejsca, w których przebywała osoba z objawami infekcji lub 
choroby zakaźnej zaleca się zachowanie dodatkowych środków ostrożności: 
- założenie rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta, 
- po zakończeniu dezynfekcji usunięcie maseczki i rękawiczek do worka z odpadami, 
- umycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności.  

IV. Postępowanie wobec pracowników, dzieci i uczniów, którzy mieli bliski 
kontakt z osobą z objawami infekcji lub choroby zakaźnej 

1. Osobom, które miały bliski kontakt z osobą chorą zaleca się: 
      a)   prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury, zwracanie 
            uwagi na swój stan zdrowia, 
      b)   jeżeli wystąpią objawy infekcji lub choroby zakaźnej należy skontaktować się  
            z lekarzem pierwszego kontaktu. 

2. Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu: 
a) nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych 

zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle 
się poczują. 
 

V. Zasady ograniczające ryzyko zakażenia: 
 

1. Często myć ręce mydłem i wodą. 
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. 
3. Zachować bezpieczną odległość. 
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. 
5. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać. 

 
Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia infekcji lub choroby 
zakaźnej  można uzyskać dzwoniąc do lekarza pierwszego kontaktu. 
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Procedura wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. 


