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Procedury postępowania wychowawcy na wypadek podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 

 u wychowanka 

Wychowawco: 

1. W razie wystąpienia u wychowanka niepokojących objawów choroby zakaźnej- kaszlu, gorączki, 

duszności: 

• natychmiast odizoluj ucznia do izolatorium (w szkole: gabinet lekarski, w internacie: 

kawiarenka); dopilnuj aby nie opuszczał pokoju; monitoruj jego samopoczucie i stan zdrowia; 

• niezwłocznie poinformuj Kierownika Internatu oraz rodziców; 

2.  Jeśli stan zdrowia nie wymaga wezwania pogotowia wychowanek powinien tak szybko jak to 

możliwe udać się do domu z rodzicami/sam prywatnym środkiem transportu, unikając transportu 

zbiorowego.   

• Do czasu wyjazdu wychowanka monitoruj jego stan zdrowia, przestrzegaj przy tym 

szczególnie zasad bezpieczeństwa; 

• Po opuszczeniu internatu poddaj gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się 

osoba podejrzana o zakażenie, zdezynfekuj powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty), przewietrz pomieszczenie; 

3.  Jeśli stan zdrowia wychowanka się pogarsza wezwij pogotowie ratunkowe, aby przewieźć go do 

najbliższego oddziału zakaźnego; 

• Poinformuj niezwłocznie rodziców oraz Kierownika Internatu o tym fakcie; 

• Kierownik Internatu informuje odpowiednie służby (stację sanitarno-epidemiologiczną), które 

zalecają dalsze kroki; 

• Jeśli należy wdrożyć dodatkowe działania kierownik internatu informuje o tym wychowawcę, 

który ma obowiązek stosować się do instrukcji; 

• Po opuszczeniu internatu przez wychowanka poddaj gruntownemu sprzątaniu obszar, w 

którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zdezynfekuj powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty), przewietrz pomieszczenie; 

4.  Jeśli osoba podejrzana o zakażenie pozostaje w internacie, bo nie ma możliwości szybkiego 

wyjazdu do domu: 

• Kierownik Internatu wskazuje dla tej osoby izolatkę, umożliwia skorzystanie z teleporady 

medycznej, ułatwia stosowanie się do zaleceń (m.in. zakup leków) 

• Kierownik Internatu informuje wychowawców mających pod opieką tego wychowanka, co do 

dalszych działań, wychowawcy mają obowiązek stosować się ściśle do wydawanych instrukcji 

i poleceń kierownika. 
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