
 

Bezpieczeństwa zdrowotne 

uczniów i wychowanków,  

w szczególności omówienie zasad postępowania  

w sytuacjach wystąpienia zagrożeń  

związanych z koronawirusem 
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8) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). 
W celu zapobieżenia szerzenia się zakażeń lub chorób zakaźnych 
państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy 
graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, 
wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych oraz nakazać 
przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji 
nieruchomości lub pomieszczeń. 

9) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). Art. 14 - Organem właściwym w 
sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest 
wojewoda. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania 
kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, 
planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na 
terenie województwa i wydawanie starostom zaleceń do 
powiatowych planów zarządzania kryzysowego.  
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Zgodnie z §18 rozporządzenia a dnia 31 grudnia 2002 r. Ministerstwa 
Edukacji  i Sportu w sprawie Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69 ze zm.) prowadzący szkołę lub placówkę może 
zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym 
terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z 
utrudnieniem w: 

1) dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub 
placówki, 

2) organizacji zajęć w szkole lub placówce – w związku z organizacją i 
przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. 

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch 
kolejnych dniach poprzedzających  zawieszenie zajęć wynosi -15st.C 
lub jest niższa 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu 
uczniów. 
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O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor, 
zawiadamiają organ sprawujący nadzorów pedagogiczny. 

 

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do 
wytycznych Ministra Zdrowia i głównego Inspektoratu Sanitarnego. W celu 
uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, 
indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się 
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

 

Brak jest podstawy prawnej do nałożenia obowiązku realizowania w 
innym czasie zajęć szkolnych, które zostały zawieszone przez dyrektora 
szkoły na podstawie §18 ww. rozporządzenia. 

 

Zawieszenie zajęć w przypadkach (losowych, nieprzewidzianych) 
określonych w ww. rozporządzeniu nie jest również równoznaczne z 
ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, o których mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (DZ. U. poz. 1603). 
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Jeżeli uczeń lub pracownik szkoły przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego 
w ciągu ostatnich 14 dni: 

1) zaobserwowano u niego objawy takie jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z 
oddychaniem to: 

• należy bezzwłocznie, telefonicznie  powiadomić  stację sanitarno-
epidemiologiczną, 

•lub powinien  zgłosić się bezpośrednio  do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno – gdzie określony zostanie  dalszy tryb postępowania medycznego. 

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów to przez kolejne 14 dni należy 
kontrolować                            stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę 
ciała oraz zwrócić uwagę  na występowanie objawów grypopodobnych (złe 
samopoczucie, bóle mięśni,  kaszel): 

• jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej  wymienione objawy 
można zakończyć kontrolę, 

• jeżeli w ciągu 14 dni  zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to;  

• należy bezzwłocznie,  telefonicznie powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną, 

• lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub  oddziału 
obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania  
medycznego. 

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS- CoV-2 to: 

• należy bezzwłocznie, telefonicznie  powiadomić  stację sanitarno- 
epidemiologiczną.  

 

Zalecenia: 



W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą  

powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie 

niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie wystąpiły 

objawy i od kiedy). 

 

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku 

podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie 

niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala,  miejsca 

izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia 

zagrożenia dla zdrowia publicznego poddaje osobę podejrzaną o 

zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce 

zakaźną lub osobę narażaną na zakażenie hospitalizacji, izolacji  

lub kwarantannie oraz badaniom. 

 



 
Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia  i Krajowego 
Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych 
(dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, 
gov.pl/koronawirus) każda osoba manifestująca 
objawy zakażenia SARS-CoV-2 powinna być 
hospitalizowana w oddziale zakaźnym 
(obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków 
izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.  

 

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku 
podejrzenia o zachorowanie na SARS-CoV-2 powinny 
być leczone  w warunkach ambulatoryjnych w  
ramach podstawowej  opieki zdrowotnej.   

 


