
 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 
uczniów/słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi: 
 
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów  

       wskazujących na chorobę zakaźną.  
 

Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik oraz uczeń/ słuchacz podpisuje na  
      portierni listę podając adres zamieszkania i telefon kontaktowy. 

 

Na terenie szkoły wyznaczone jest  pomieszczenie w którym będzie można odizolować 

       osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Są w nim przygotowane  
       środki ochrony i płyn dezynfekujący. 
 
Procedura  postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19: 
 

1. Pracownicy szkoły, uczniowie/słuchacze, w przypadku wystąpienia niepokojących   
    objawów,  nie powinni przychodzić do szkoły, 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 mogą być  
    zakażeni koronawirusem.  

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra  
    Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,  
    a także obowiązujących przepisów prawa.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy lub  
    ucznia/słuchacza  niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem   
    niezwłocznie zostaje on odsunięty od wykonywanych zajęć. Należy wstrzymać  
    przyjmowanie kolejnych grup uczniów/słuchaczy, powiadomić właściwą miejscowo  
    powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych  
    instrukcji i poleceń.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń/słuchacz, zostaje poddany  
    gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz     
    Zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz  
    stosuje się indywidualne zalecenia wydane  przez inspektorat sanitarny.  

5. Na portierni oraz na drzwiach wejściowych do szkoły są umieszczone potrzebne  
    numery  telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

6. Na portierni znajdują się listy osób przebywających w tym samym czasie  
    w poszczególnych salach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  
7. Zawsze stosujemy 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.  
 

 
W przypadku wątpliwości zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 
 


