
 

Załącznik nr 6 

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia 

 w szkole. 

1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole 

nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.   

2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia 

informacji o złym samopoczuciu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły lub szkolną 

pielęgniarkę .  

3. Uczeń z objawami chorobowymi, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym 

kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę jest odizolowany  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m 

odległości od innych osób.  

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych rodzice 

wyrażają  zgodę na  dokonanie pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli 

zaistnieje taka konieczność. 

5. W szkole ustala się telefoniczną ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami. 

6. Dyrektor,  wychowawca lub nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem  

niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia dzwoniąc pod wskazany 

numer telefonu lub  przesyła wiadomość na podany adres a-mail 

7. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani 

są do systematycznego przeglądania poczty.  

8. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach 

zobowiązani są do bezzwłocznego  przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad 

dzieckiem tak szybko jak to możliwe. Pracownik szkoły odnotowuje fakt odbioru 

dziecka przez rodzica lub opiekuna w odpowiednim rejestrze. 

9. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni 

zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.   

10. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem rodzice powinni 

bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając 

o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu 

zarekomenduje dalszy sposób postępowania. 

11. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszaniem się stanu 

zdrowia ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod 

numer alarmowy 112,  jeszcze przed przyjazdem rodziców.  

12. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się 

stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.  

13. Wytyczne w zakresie pomiaru temperatury Głównego Inspektora Sanitarnego, 

opracowane wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej dla szkół leżącej  w strefie 

czerwonej/żółtej należy: 

           • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy  

           obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

            •jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej (termometrem  

            innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9°C   – należy powiadomić  

            rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć       

            o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

 


