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PODSTAWA PRAWNA 

 

• Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz.1148, z późniejszymi  

zmianami). 

• Ustawa z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374, z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., poz. 69, z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r. w sprawie ustanowienia określonych 

nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 69, z 

późniejszymi zmianami). 

• Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej dotyczących przeciwdziałania COVID-19. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 1 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA 

 

1. Pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i niezwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia. 

2. Dyrektor MOS kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

środki ochrony osobistej. 

3. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i rodzinę lub inne bliskie osoby 

pracownika. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał  pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe – dezynfekcji. 

5. Wdrożenie dodatkowych procedur należy podjąć po zapoznaniu się z bieżącymi zaleceniami 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 

§ 2 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM U WYCHOWANKA 

 

1. Wychowanek natychmiast zgłasza wystąpienie niepokojących objawów nauczycielowi. 

2. Nauczyciel umieszcza wychowanka w wyznaczonym pomieszczeniu i zawiadamia 

dyrektora MOS.  

3. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w środki 

ochrony osobistej. 

4. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i rodziców lub opiekunów 

wychowanka. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał  wychowanek, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe – dezynfekcji. 

6. Wdrożenie dodatkowych procedur należy podjąć po zapoznaniu się z bieżącymi zaleceniami 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 

 

 

 

 

 
 


