
 

 

 

 
 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia koronawirusem 

w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach  
 

 

 

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. Określa się procedury w przypadku 

wystąpienia objawów Covid 19, opracowane w oparciu o wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania 

 i przeprowadzania egzaminów w 2020r. 

 

 

1) W  przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownicy obsługi i administracji, 

nauczyciele oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły, 

nie powinni przychodzić do pracy. Niezwłocznie powinni poinformować dyrektora 

macierzystej szkoły o braku możliwości przyjścia 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) Pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy, u którego stwierdzono niepokojące 

objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, dyrektor szkoły niezwłocznie odsuwa od 

pracy, odizolowuje w wyznaczonym miejscu, powiadamia stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar,  

w którym poruszał się pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

3) Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje  

o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie 

zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu tzw. 

izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

4) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy w wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego  – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka 

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

to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie 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. 



5) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 

przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego 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. 

 

 

 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach 

ul. Skibińskiego 4  25-819 Kielce 

tel. alarmowy:  

696 750 596, 575 806 305  

 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach  

ul. Jagiellońska 6 25-734 Kielce 

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
Jarosław Ciura ul. Jagiellońska 68 25-734 Kielce 

 

centrala: 

tel:41 365 54 00,   41 345 67 81,    41 366 00 39 

 

Telefon alarmowy (w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji) 

czynny: w dni robocze (poza godzinami urzędowania WSSE w Kielcach); w pozostałe 

dni całodobowo tel.  +48 606 370 108 

 

 Pogotowie ratunkowe 

tel. 112 

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 

Dyrektor – Marek Szymański 

tel. 42 664-80-50 

 

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Urząd Miasta Kielce 

ul. Strycharska 6 25-659 Kielce 

 

sekretariat: 

tel.  41 36 76 626  

 

 Kuratorium Oświaty w Kielcach 

al. IX Wieków Kielce 3 25-516 Kielce 

 

sekretariat: 

tel. 41 34 21 634 

 
 


