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Załącznik do 

 Zarządzenia Dyrektora Nr 13.2019.2020. z dnia 4.04.2020. 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA 

KORONAWIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŚCIEJEWIE 

1. Dyrektor może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie szkoły 

uwzględniając stopień zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji. 

2. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub 

zdrowiu uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników Dyrektor zgodnie z rozporządzeniem 

ministra edukacji, może czasowo zawiesić kształcenie uczniów, uwzględniając stopień 

zagrożenia. 

3. Dyrektor wydaje decyzje o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów nauczycieli i uczniów   

w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2. 

4. W przypadku uczniów , którzy w ostatnim czasie  mieli kontakt z osobami które wróciły 

 z zagrożonych rejonów wskazuje się konieczność pozostania w domu przez okres14 dni od daty 

powrotu i uważne śledzenie stanu swojego zdrowia. 

5. Uczniowie odbywający kwarantannę mogą za zgodą Dyrektora, pracować i kształcić zdalnie  

z użyciem nowoczesnych technologii, np. w procesach kształcenia na odległość. Potwierdzona 

informacja o konieczności pozostania w domu powinna być przekazana telefonicznie lub mailowo  

 

6. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów uczniów oraz nauczycieli i pozostałych 

pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2. 

7. W celu przeciwdziałania COVID-19 Dyrektor  może polecić pracownikowi wykonywanie, przez 

czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania 

(praca zdalna). 

8. W przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową  

z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną koronawirusem lub sprawowania opieki nad 

małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym, po wydaniu odpowiednich poleceń przez 

Dyrektora , należy uznać nieobecność ucznia  na zajęciach dydaktycznych za usprawiedliwioną. 

W przypadku pracowników szkoły Dyrektor może zastosować interpretację zgodną z zaleceniami 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 



ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA 
KORONAWIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŚCIEJEWIE  Strona 2 
  

9. Odnośnie odwoływania imprez, w tym imprez masowych, czy planowanych przez środowisko 

szkolne wydarzeń na terenie szkoły lub poza nią, polecenie wydaje Dyrektor. 

10. Zobowiązuje się pracowników szkoły do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych 

mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19  

oraz podniesienia bezpieczeństwa społeczności szkoły. 

11. Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak 

najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania. 

12. Podkreśla się, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych  

do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc  

na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590. 

13. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy  

z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno –

Epidemiologiczną w Obornikach: 61 29 60 407 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. 

14. Dyrektor szkoły zaleca bieżący monitoring komunikatów w związku z potencjalnym ryzykiem 

zakażenia koronawirusem: 
– Ministerstwa Edukacji Narodowej  
– Głównego Inspektora Sanitarnego  

– Ministerstwa ZdrowiaKANDYDACI 

 


