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PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

NA TERENIE SPOŁECZNEGO INTEGRACYJNEGO LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „AMIGO” 

1. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami 

szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów tj. podwyższona temperatura, 

kaszel, katar oraz innymi objawami choroby nie powinni przychodzić do pracy. Powinni 

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 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz 

Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów 

prawa. 

3. Pracownik będący na stanowisku pracy, u którego wystąpiły niepokojące objawy 

sugerujące zakażenie koronawirusem, zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. Należy 

powiadomić pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar,  

w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

5. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego lub inna osoba biorąca bezpośredni 

udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej przejawia niepokojące 

objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, przewodniczący zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który: 

1) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu - niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za 

członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. 

Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie 
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przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie 

stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni 

nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się 

w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym. 

2) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 

przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

- może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich 

zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny 

sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

3) W przypadku zadającego niepełnoletniego – niezwłocznie powiadania 

rodzica/opiekuna.  

6. Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń wydawanych przez władze lokalne i państwowe oraz 

instytucje lokalne, instytucje państwowe. 
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