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Postanowienia szczegółowe: 

1. Do pracy przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących  
na chorobę zakaźną. 
 

2. Przez niepokojące objawy rozumie się: 
- wysoką temperaturę, 
- ból głowy i mięśni, 
- ból gardła, 
- kaszel, 
- duszność i problemy z oddychaniem,  
- uczucie wyczerpania, 
- brak apetytu. 
 

3. Pracownik lub członek zespołu nadzorującego, który mógł narazić się na zakażenie 
koronawirusem poza szkołą zgłasza ten fakt dyrektorowi telefonicznie i nie przychodzi do 
pracy. Osoba taka ma obowiązek pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 
pod nr 999 albo 112 

4. W placówce wyznaczono i  przygotowano (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych. 

5. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Sieradzu celu konsultacji lub uzyskania porady –  tel. alarmowy 601-
823-685. 

6. W przypadku podejrzeniu wystąpienia zakażenia, przemieszczając się do szpitala lub do 
domu należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika lub członka zespołu nadzorującego niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy: 

a) niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy odizolować go w wyznaczonym do tego 
pomieszczeniu, gdzie zapewnia się mu maseczkę ochronną i rękawiczki jendorazowe 

b)  powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle  
do wydawanych instrukcji i poleceń  - tel. alarmowy 601-823-685, 



8. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem, 
trzeba poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 

9. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,  
w których przebywała osoba z objawami zakażenia. 
 

10. Dalsze kroki postępowania w przypadku osób przebywających w grupie,  
w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą 
powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną. 
 
 


