
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19                

u dziecka w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego na terenie placówki niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (m. in. podwyższona temperatura, kaszel, 

objawy przeziębieniowe), zostają wprowadzone następujące procedury postępowania: 

 

• niezwłoczne odizolowanie dziecka w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) pod właściwą 

opieką; na czas oczekiwania na transport zostaje zaopatrzone w jednorazową maseczkę;  

• niezwłoczny kontakt z rodzicami (na wskazany przez nich nr telefonu) w celu odebrania 

dziecka z placówki transportem indywidualnym; powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich 

instytucji: organu prowadzącego — Tel. 44 7262579 i  Powiatowej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz. od poniedziałku do piątku w godz  7:30 - 15:05: tel. 

44 724 45 84 lub 44 724 45 85. Po godzinach urzędowania:  tel. 502-237-659 

• w razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka poinformowanie pogotowia ratunkowego pod 

nr 999 lub 112;  

• dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami państwowego inspektora sanitarnego oraz 

wskazówkami organu prowadzącego; 

• natychmiastowe przeniesienie pozostałych dzieci do zastępczego pomieszczenia na czas 

niezbędny do dezynfekcji sali, w której dzieci przebywały; 

• gruntowne wywietrzenie, sprzątanie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz 

pomieszczeń sanitarnych (toalety);  

• po odebraniu przez rodziców dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia 

dokładna dezynfekcja pomieszczenia izolatki; 

• ustalenie dokładnej listy osób przebywających w tym samym czasie w tych samych 

pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z podejrzeniem zakażenia;  

• poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji i zobligowanie ich do 

monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie potrzeby do kontaktu telefonicznego ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną , oddziałem zakaźnym  Tomaszowskiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszowie Maz tel.  : 

- 44 725 72 12 - Poradnia Chorób Zakaźnych  

- 44 725 72 10 - Oddział Zakaźny  

- 44 725 72 11 - Oddział Zakaźny  

 lub zadzwonić pod numer 999 lub 112 (poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem); 

• dostosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

 
 


