
 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną  

 w Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach. 

 

I. Wprowadzenie  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie 

niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, 

charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia 

publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi 

cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19 

(koronawirus).  

W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych muszą być stosowane m. in. bardzo 

rygorystyczne zasady zapobiegania szerzeniu się tych zakażeń, zgodne z zaleceniami WHO i 

innych instytucji w tym Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej.  

Szczególne znaczenie ma izolacja osób podejrzanych o zakażenie, stosowanie właściwych 

środków ochrony osobistej oraz stosowanie kwarantanny. Osoby chore lub podejrzane o 

zachorowanie na ww. choroby podlegają obowiązkowej konsultacji lekarskiej. Osoby zdrowe, 

które pozostawały w styczności z chorymi na ww. choroby podlegają obowiązkowej 

kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Niniejsza procedura jest narzędziem 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w  Komprachcicach  w 

procesie podejmowania decyzji oraz obejmuje wykaz działań, jakie należy podjąć w 

przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem podejrzenia wystąpienia 

choroby szczególnie niebezpiecznej oraz wysoce zakaźnej na terenie placówki.  

II. Adresaci Procedury oraz sposób udostępniania.  

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowania na choroby szczególnie 

niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich 

Rodziców oraz pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w 

Komprachcicach  oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie placówki.  

Dokument zamieszczony zostanie w widocznym miejscu na terenie szkoły oraz udostępniony 

rodzicom na stronie internetowej, z wyjątkiem danych podlegających ochronie w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie 

niebezpieczne i wysoce zakaźne. 

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic 

wychowanka Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w 

Komprachcicach. 

2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia 

zachorowania.  

3. Zgłoszenia należy dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków łączności 

bezpośrednio do dyrektora placówki – 77 4647737 

4. Pracownik lub opiekun dziecka w czasie pobytu szkole, który stwierdził podejrzenie 

zachorowania u siebie lub wychowanka odpowiedzialny jest za niezwłoczne odizolowanie 

siebie lub podejrzanego o chorobę dziecka w miejsce do tego wyznaczone i jak najszybsze 

zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna.  

5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzaną/ymi o chorobę 

zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia. 

6. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym 

powiadamia: − Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opolu 77 44 28 500 

ewentualnie: − Oddział Zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ulicy Kośnego              

77 443 31 00 , − Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112, Policję Tel. 997 lub 112.  

7. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb. Dyrektor 

sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego: 

-  na odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu 

opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami 

z podejrzeniem choroby,  

-  odizolowaniu (zamknięciu) pomieszczeń obiektów, w których przebywała/y 

osoba/y z podejrzeniem choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji, 

-  realizacji dezynfekcji pomieszczeń/obiektów, w których przebywała/y osoba/y z 

podejrzeniem choroby (m. in. po zakończonej kwarantannie w przedszkolu). 

Dyrektor współpracuje z odpowiednimi instytucjami/służbami w tym Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Opolu, z Policją-  w celu np. ustalenia miejsca pobytu osób 

przewidzianych do kwarantanny,  

8. Dyrektor sporządza  protokół, do którego dołącza się listę obecności oraz dane wszystkich 

osób mających kontakt z osobą zakażoną w ostatnich 3 dniach. 

 

 

 



 

 

        IV. Kwarantanna.  

Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były 

narażone na zakażenie. Odbywa się to w celu zapobiegania szerzeniu się chorób szczególnie 

niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich, w stosunku do których nie ma 

skutecznego leczenia. Pozwala to na szybką identyfikację osób, u których zaczynają pojawiać 

się pierwsze objawy zakażenia i poddanie ich leczeniu w warunkach izolacji. Przebieg 

kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – 

epidemiologicznej oraz innych właściwych służb/instytucji.  

        V. Uwagi końcowe. 

Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez Dyrektora przy 

uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do podpisania faktu zapoznania się z procedurą i 

zobowiązują się do przestrzegania jej zapisów. 

 
 
 


