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Procedura 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 osoby przebywającej w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym nr 1 w Malborku 
 
 

1. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku  wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, które w formie plakatu 
dostępne są we wszystkich pomieszczeniach w których przebywają pracownicy. 

2. Wyznacza się "gabinet stomatologa" jako miejsce w którym można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia widocznych objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną do 

czasu opuszczenia przez niego obiektu szkoły. 

3. personel szkoły, w przypadku niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że może być zakażony koronawirusem; 

4. należy obowiązkowo na bieżącego śledzić informacje GIS i Ministra Zdrowia dostępne na 

odpowiednich stronach WWW, m. in. na:https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/; 

5. należy obowiązkowo niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika w przypadku wystąpienia u 

niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – w takiej 

sytuacji – powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle 

stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń; 

6. podczas egzaminu, w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, 

lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali 

egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 

niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć stosowną procedurę. 

7. obszar, po którym poruszała się wskazana osoba, poddać gruntownemu sprzątaniu 

i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.); 

8. obowiązkowo wdrożyć dodatkowe procedury zalecone przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego; 

9. obowiązkowo umieścić w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów, 

w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno -epidemiologicznej: 

❖ Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Malborku, 

ul. Słowackiego 64: 

 - telefon alarmowy związany z koronawirusem 693 115 766 

- telefon:  55 647 25 55 w godz. 7.25  - 15.00, 

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
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- e- mail: psse.malbork@pis.gov.pl 

❖ Szpital Zakaźny Gdańsk  58 341 55 47 

❖ Szpital Gdynia   58 699 85 78 

❖ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król, ul. 

Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork: 

- telefon:  55 646 02 64 

   55 646 02 00 

-  e-mail:  sekretariat@pcz.net.pl 

 

10. W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

11. Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie 

w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie 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. 

 

 

Malbork, 21 maja 2020 r. 
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