
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  

u personelu ZSO w Józefowie nad Wisłą 

1. Do pracy w ZSO mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić 

do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony 

koronawirusem. 

3. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

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

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy i skierować do wyznaczonego, wyposażenego w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący pomieszczenia, w którym będzie można go odizolować 

( sala nr 5 w przedszkolu; sala nr 7 na dolnym korytarzu szkoły). 

5. Należy wówczas wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w ZSO procedurami oraz zdezynfekować 

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

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach ZSO, w których przebywała osoba podejrzana  

o zakażenie i zalecenie stosowania 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. 

9. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 



10. Na tablicach informacyjnych przedszkola/szkoły umieszczono numery telefonów do: 

organu prowadzącego (Urząd Miasta Józefów nad Wisłą – 81 828 83 20), organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Lublinie – 81 538 52 00), 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 81 827 20 41, służb medycznych – tel. 

alarmowy 999 lub 112.  

  

 


