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Procedura postępowania w stanie zagrożenia epidemicznego  

na wypadek podejrzenia u wychowanka zakażenia COVID-19 

w Bursie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu 

od dnia 1 września 2020r. 
przygotowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

 

1. W bursie wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji wychowanka, u 

którego stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg 

oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki 

i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u wychowanka, które 

wskazują na chorobę sugerującą infekcje dróg oddechowych (w przypadku 

COVI-19 takich jak kaszel, gorączka-temperatura ciała mierzona termometrem 

bezdotykowym powyżej 37,5 stopni Celsjusza, duszności), wychowanek jest 

niezwłocznie izolowany od grupy.  

3. Każdemu wychowankowi, który kaszle, ma duszności, należy zmierzyć 

temperaturę po jego odizolowaniu - termometr znajduje się w pokoju 

wychowawcy. Pomiaru dokonuje wychowawca, który zauważył w/w objawy. 

4. Wychowanek w izolacji przebywa pod opieką wychowawcy, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa- przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę 

ochronna i rękawiczki. 

5. Wychowawca lub pracownik, który zauważył objawy chorobowe u 

wychowanka, informuje o tym Dyrektora lub Wicedyrektora ds. Bursy. 

6. Wychowawca lub wyznaczona przez Dyrektora (Wicedyrektora) osoba 

kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem lub opiekunem 

prawnym i wzywa do niezwłocznego odbioru wychowanka z bursy informując 

o powodach. 

7. W przypadku ignorowania przez rodzica lub opiekuna prawnego prośby o 

odbiór wychowanka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo 

powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodziny oraz Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną. 

8. Wychowawca opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza 

współlokatorów odizolowanego wychowanka mieszkających w jednym pokoju 

do innego pustego pokoju.  

9. Pokój, w którym przebywał wychowanek z objawami chorobowymi jest myty i 

dezynfekowany (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja, biurek, krzeseł i 

powierzchni dotykowych), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada  

rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy 

wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typy odpady zmieszane i myje 

ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych. 
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10. Rodzic lub opiekun prawny izolowanego wychowanka odbiera go z bursy z 

zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowuje dystans co najmniej 2 

metry od osoby przekazującej wychowanka, posiada osłonę nosa i ust, 

dezynfekuje ręce lub nosi rękawiczki ochronne). Wychowanek wychodząc z 

pomieszczenia, w którym przebywał w izolacji wyposażony zostaje w osłonę 

ust i nosa. 

11. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji wychowanka z objawami 

chorobowymi po opuszczeniu go przez wychowanka jest myte i 

dezynfekowane (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja, biurek, krzeseł i 

powierzchni dotykowych), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada  

rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy 

wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typy odpady zmieszane i myje 

ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych. 

12. Dyrektor (Wicedyrektor) lub osoba przez niego wskazana sporządza listę 

osób, z którymi wychowanek podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie 

potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

13. W przypadku uzyskania od rodzica lub opiekuna prawnego informacji o 

potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u wychowanka, który przebywał 

w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor (Wicedyrektor) niezwłocznie 

informuje Organ Prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną celem uzyskania wytycznych i instrukcji do dalszego 

postępowania. 

14. Dyrektor wraz z Organem Prowadzącym na podstawie wytycznych i instrukcji 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie 

dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie bursy zakażenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

 


