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1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczestnik i wychowawca, u którego 

występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z 

oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38 st.C. U dzieci objawy zakażenia mogą 

przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego. 

 

2. W celu uchronienia innych uczestników i wychowawców przed zakażeniem osoby podejrzane o 

zakażenie COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym 

pomieszczeniu. 

 

3. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego 

postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi. 

 

4. Do przestrzegania procedury zobowiązani są: 

 •     dyrektor ENGLISH LANGUAGE SCHOOL - placówki 

 •     wszyscy pracownicy  

 •     rodzice Uczestników 

 

 

I. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy lektora/opiekuna 

 

1. Wychowawca, która zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu 

koronawirusem powinna: 

 

1)  osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla 

 otoczenia, 

2)  do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób, 

 

II. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka: 

 

1. Wychowawca opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia rodziców oraz Organizatorao 

złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach. 

2. Osoba wyznaczona przez Organizatora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego 

pomieszczenia zapewniającego izolację. 

3. Lektor/Opiekun  pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo. 

4. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza 

siebie, zakładając rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania. 

5. Po przyjeździe rodziców do placówki opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując 

zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

6. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka  zalecany okres izolacji 

wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub kadra mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych 

nakazów i wskazań leczniczych. 



7. Kadra i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę zakaźną dzieckiem 

zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego szerzeniu się zachorowań 

na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i wypełnienie określonych przepisami 

obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem 

podlegającym karze grzywny albo karze nagany. 

8. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o 

zakażenie dzieckiem lub pracownikiem placówki powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami 

sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci biorących udział w wypoczynku. 


