
Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, 

kierownika, wychowawcy lub innej osoby 

podczas trwania półkolonii 

w Szkole Podstawowej w Osięcinach w okresie ferii zimowych 

17-21.01.22 oraz 24-28.01.22r. 

1. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące objawy 

infekcji dróg oddechowych, kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba 

niezwłocznie odizoluje tę osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz w przypadku: 

- uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

dziecka z półkolonii (rekomendowany własny środek transportu); 

- osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, poinformuje o 

konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze 

czynności dla pracownika).  

W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

2. Kierownik półkolonii kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w 

celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

3. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawy 

sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 

zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty).  

4. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych  

z zaistniałym przypadkiem.  

5. Kadra półkolonii została poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w 

przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia korona wirusem w czasie półkolonii.  

6. Kadra półkolonii jest zobowiązana powiadomić kierownika półkolonii oraz 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie 

zaobserwowanym u uczestnika półkolonii. 

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby  

z zewnątrz zakażenia korona wirusem. 

1. Ustalenie listy kontaktów z osobą z zewnątrz i zalecenie stosowania się  

do wytycznych dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała osoba z zewnątrz podejrzana 

o zakażenie oraz rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty 

(ze wskazaniem braku pewności czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już 

zakażona). 

 

http://www.gis.gov.pl/

