
XIII PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, KTÓRY MA DOLEGLIWOŚCI 

ZDROWOTNE NA LEKCJI 

 

W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji podejmuje się 

następujące  działania:   

1. Nauczyciel przekazuje ucznia higienistce.   

2. Higienistka szkolna w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami 

i ustala z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia.  

 3. O wezwaniu pogotowia ze względu na stan zdrowia ucznia decyzję podejmuje higienistka, 

a w przypadku nieobecności higienistki może to uczynić każdy nauczyciel lub pracownik  

informując o tym dyrektora szkoły. Wychowawca, nauczyciel lub inny pracownik szkoły 

obecny przy zdarzeniu niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów  

bezpośrednio lub przez sekretariat szkoły.   

4. W sytuacji, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie mogą bezzwłocznie przyjechać do szkoły, 

a konieczne jest przewiezienie ucznia do szpitala, wtedy pielęgniarka szkolna (jeśli jest 

obecna w szkole) jedzie z uczniem w karetce pogotowia i zostaje w szpitalu do momentu 

przybycia rodziców/  prawnych opiekunów.  

5. W przypadku nieobecności higienistki, nauczyciel kontaktuje się z  sekretariatem szkoły, 

gdzie podejmuje się stosowne działania.  

6. Nauczyciel i sekretariat informuje wychowawcę o podjętych krokach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIII PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SYMPTOMÓW 

DOTYCZĄCYCH ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIÓW (ANOREKSJA, 

BULIMIA, DEPRESJA, PRZEJAWY MYŚLI SAMOBÓJCZYCH) 

 

DEPRESJA, ANOREKSJA I BULIMIA 

1. W każdym przypadku podejrzenia występowania u ucznia objawów depresyjnych, 

zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywne, somatycznych; zaburzenia nastroju, 

zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia) nauczyciel lub pracownik szkoły zachęca 

ucznia do spotkania z pedagogiem szkolnym, ponadto zgłasza ten fakt do 

wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora. 

2. Pedagog zakłada kartę informacyjną ucznia z zaburzeniem, w której znajdować się 

będą wszelkie informacje na temat postępowania wobec ucznia. Następnie informuje 

rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

3. Pedagog przekazuje wychowawcy, nauczycielom informacje zwrotne dotyczące 

sposobów postępowania wobec ucznia z problemem. 

4. W sytuacji unikania pomocy psychologicznej przez ucznia pedagog informuje o 

zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów, wskazując instytucje pomocy oraz 

sporządza notatkę ze spotkania potwierdzoną podpisem rodzica. 

5. W przypadku zgłoszenia trudności przez samych uczniów lub rodziców następuje 

ścisła współpraca na płaszczyźnie dziecko-rodzic-szkoła, koordynowana przez 

pedagoga szkolnego. 

6. Wychowawca informuje pedagoga raz w miesiącu o sytuacji szkolnej ucznia objętego 

opieką specjalistyczną. 

7. W przypadku wysokiej absencji wychowawca zobowiązuje rodziców/ucznia 

pełnoletniego do przedstawienia zwolnienia lekarskiego i pyta o możliwości pomocy 

ze strony szkoły. 

8. W przypadku dalszej absencji lub trudności szkolnych w celu pomocy należy 

zaproponować uczniowi i rodzicom nauczanie indywidualne. 

  

MYŚLI SAMOBÓJCZE I SAMOBÓJSTWA 

1. Wczesne sygnały ostrzegawcze:  

• izolacja od rodziny i przyjaciół;  

• zainteresowanie tematyką śmierci;  



• wyraźne zmiany osobowości i nastroju;  

• trudności z koncentracją, obniżenie wyników w nauce;  

• zaburzenia snu i apetytu;   

• utrata zainteresowania rzeczami dotąd istotnymi (np. wyglądem)  

• objawy psychosomatyczne 

• znudzenie, zobojętnienie 

• utrata zainteresowania dotychczasowymi rozrywkami.                                         

2. Sygnały wysokiego ryzyka:  

• rozmawianie o samobójstwie lub jego planowanie;  

• nagłe impulsywne zachowania;  

• zachowania buntownicze i ucieczkowe;  

• nagłe stosowanie substancji psychoaktywnych;  

• odrzucanie pomocy;  

• samooskarżanie („jestem złym człowiekiem”, poczucie „psucia i gnicia w             

        środku”);  

• komunikaty na temat braku sensu, beznadziejności życia, braku wyjścia;  

• nieprzyjmowanie pochwał i nagród;  

• komunikowanie, że niedługo przestanie być problemem lub zniknie;  

• nagła poprawa samopoczucia (może oznaczać, że po trudnej walce wewnętrznej  

       uczeń podjął decyzję o samobójstwie i odczuwa ulgę);  

• rozdawanie ulubionych przedmiotów;  

• przygotowanie testamentu;  

• komunikaty: „jestem zły”, „nie powinienem się urodzić”, „chcę umrzeć”. 

PROFILALTYKA 

a) Szkolenie nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie rozwoju dzieci i 

młodzieży,  bezpieczeństwa i umiejętności wychowawczych.  

b) Kreowanie wspierającego, zintegrowanego środowiska szkolnego. Budowanie 

dobrych relacji  pomiędzy nauczycielami i uczniami, zapobieganie stygmatyzacji i 

odrzuceniu oraz ustalenie jasnych zasad postępowania wobec uczniów.  

c)  Zdecydowana niezgoda na przemoc i jednoznaczne wspieranie osób 

doświadczających przemocy.  



d) Uczenie dzieci istotnych umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie 

sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i 

przewidywanie konsekwencji własnych działań.  

e) Podnoszenie samooceny uczniów.  

f) Wzmacnianie więzi ze szkołą.  

g)  Zwiększanie wychowawczych kompetencji rodziców.  

h) Informowanie uczniów, do kogo mogą zwrócić się po pomoc. 

i) Nieorganizowanie krótkich spotkań poświęconych wyłącznie samobójstwom, 

oderwanych od pozostałych działań profilaktycznych szkoły. 

j) Nie prezentować  uczniom filmów pokazujących zachowania samobójcze lub 

reakcje otoczenia na czyjąś samobójczą śmierć – to może podziałać jak instruktaż. 

k) Nie angażować osób po próbach samobójczych, bu opowiadali o swoich 

przeżyciach. 

 

ZASASY  REAGOWANIA WOBEC  UCZNIA  Z  MYŚLAMI  SAMOBÓJCZYMI 

1. Zaufaj swemu podejrzeniu, że uczeń może przejawiać tendencje samobójcze. 

2. Zapewnij odpowiedni miejsce do rozmowy.  

3. Powiedz mu, że obawiasz się o niego i staraj się go wysłuchać, bądź cierpliwy, 

empatyczny, uczciwy, nie stosuj konfrontacji, nie oceniaj, ale ujawnij swoje uczucia. 

4. Zadawaj pytania bezpośrednie. Nie obawiaj się pytać wprost, czy myśli o samobójstwie, a 

jeśli tak, to czy je zaplanował. Nie bój się ciszy, gdyż być może uczniowi jest potrzeba chwila 

refleksji. 

5. Staraj się nie okazywać, że to, co słyszysz, jest dla ciebie szokujące. Unikaj dyskusji o tym, 

czy samobójstwo jest dobre, czy złe ani nie prowadź poradnictwa, jeżeli nie masz do tego 

kwalifikacji. Nie przyrzekaj, że zachowasz zamiary dziecka w tajemnicy, ponieważ jest to 

niewykonalne, gdyż należy o zaistniałej sytuacji poinformować dyrektora szkoły, pedagoga 

szkolnego, wychowawcę oraz rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Nie pozostawiaj dziecka samego, jeżeli uważasz, że zagrożenie samobójstwem ma 

charakter bezpośredni. Zapewnij dziecko, że coś z tym można zrobić, że jego samobójcze 

pragnienia nie są lekceważone i że z czasem zagrożenie najprawdopodobniej minie. 

7. Zapewnij sobie pomoc specjalisty, terapeuty lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej. 

Wytłumacz dziecku, że pomoc jest w zasięgu ręki i że niezbędne jest zwracanie się o tę 

pomoc w sposób bezpośredni, kiedy tylko pragnienie samobójstwa staje się silne. 

8. Upewnij się, że dziecko jest bezpieczne i że osoby dorosłe odpowiedzialne za nie zostały 

powiadomione i zajęły się nim. 



9. Kiedy wydaje ci się, że dziecko uporało się z ostrą fazą kryzysu, śledź uważnie jego dalsze 

postępy. Wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy już wydawało się, że są 

odnowione i wzmocnione.  

 

 

ZASASY  REAGOWANIA  WOBEC  PRÓBY  SAMOBÓJCZEJ 

1. Jednoznacznie określ rodzaj zdarzenia. 

2. Nie pozostawiaj ucznia znajdującego się w kryzysie samego i spróbuj przeprowadzić go w 

bezpieczne, ustronne miejsce. 

3. Zbierz wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia. 

4. W razie konieczności wezwij pomoc: pogotowie ratunkowe, policję i w czasie tej 

interwencji zadbaj, by przebiegała ona spokojnie i dyskretnie. 

5. Oceń ryzyko dalszego zagrożenia (możliwe, że konieczna będzie hospitalizacja dziecka). 

6. Zawiadom o zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawcę dziecka oraz 

rodziców/prawnych opiekunów. 

7.Chroń ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. z kontaktem z 

mediami. 

8. Zorganizuj konsultację psychiatryczną dla ucznia, który podjął próbę samobójczą. 

9. Po powrocie ucznia do szkoły pamiętaj o daniu mu wsparcia, akceptacji, okazaniu 

zrozumienia. Należy uznać próbę samobójczą za fakt historyczny, aby utrzymać dystans do 

tego, co się stało. 

10.Skoncentruj się na głównych problemach ucznia, wskazuj różne systemy oparcia, słuchaj, 

tego, co uczeń mówi. 

11.Oceń ryzyko ponownej próby samobójczej. Osoby, które raz podjęły próbę zamachu na 

swoje życie, łatwiej podejmują ponowną próbę.  

 

 

 ZASASY  REAGOWANIA WOBEC ŚMIERCI W WYNIKU PRÓBY 

SAMOBÓJCZEJ 

1.Koledzy szkolni, personel i rodzice powinni być poinformowani o wydarzeniu. Należy 

również stworzyć możliwość do przepracowania emocji z tym związanych. 

2. W czasie dyskusji, rozmów nie można dopuścić do gloryfikowania tego typu zachowań 

oraz do idealizacji osoby samobójcy. 

3.Nie należy organizować uroczystości o charakterze wspominkowym, ani apeli szkolnych, 

na których informowano by o zdarzeniu. 



4. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

innym uczniom szkoły. O zaistniałej sytuacji można także powiadomić współpracującą ze 

szkołą poradnię psychologiczną lub inne instytucje wspierające, aby wsparły szkołę pomocą 

terapeutyczną. 

5. Uczniowie powinni uzyskać informację o miejscach, w których uzyskaliby pomoc w czasie 

kryzysu oraz numery telefonów zaufania. 

 

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji. 

WAŻNE! 

Po samobójstwie lub usiłowaniu jego popełnienia może dojść do zjawiska zakażania się 

samobójstwem (tzw. Efekt Wertera). Należy zidentyfikować wszystkich uczniów o złym 

stanie emocjonalnym lub ze skłonnościami samobójczymi i otoczyć ich większą opieką i 

wsparciem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIV PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM 

RYZYKIEM ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM 

 

Kryteria  dla podejrzenia o zakażenie lub zachorowanie na koronawirusa: 

a) osoby potencjalnie narażone w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji 

wirus                                                                                                                                                                

b) osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną 

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne: 

a) kryteria kliniczne 

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 

układu oddechowego: 

- gorączka 

- kaszel 

- duszność 

b) kryteria epidemiologiczne 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej 

jedno z następujących kryteriów: 

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa; 

- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym ); 

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, 

w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem. 

ZALECENIA: 

                                                                                                                                                                         

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia 

epidemiologicznego 

w ciągu ostatnich 14 dni: 

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem 

to:                                           

a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną m.in.:                        

PSSE Limanowa ul. M. B. Bolesnej 16 B 34-600 Limanowa tel: 18 337 21 01,                                  

PSSE Nowy Sącz ul. S.Czarnieckiego 19 33-300 Nowy Sącz tel: 18 443 54 64 18 442 13 54 

                                                                                                                                                                      

b)  lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego: 

 

 



województwo małopolskie 

1. Dąbrowa Tarnowska - Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział 

Obserwacyjno-Zakaźny, Szpitalna 1 

2. Kraków - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w 

Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Macieja Jakubowskiego 2 

3. Kraków - Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Oddział Chorób Infekcyjnych I Pediatrii I 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Os. Na Skarpie 66 

4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków, ul. Prądnicka 80 

5. Miechów - Szpital Św. Anny w Miechowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, 

Szpitalna 3 

6. Myślenice - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, 

Oddział Chorób Zakaźnych, Ul. Szpitalna 2 

7. Olkusz - Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział 

Obserwacyjno Zakaźny Z Izbą Przyjęć, 1000-Lecia 13 

8. Proszowice - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Mikołaja Kopernika 13 

9. Tarnów - Specjalistyczny Szpital Im. E. Szczeklika w Tarnowie, Oddział 

Obserwacyjno-Zakaźny Dzieci, Szpitalna 13 

10. Wielogłowy - Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, 

Oddział Chorób Zakaźnych, Dąbrowa 1 

 

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 mięśniowe, kaszel). 

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można 

zakończyć kontrolę. 

 

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:        

a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,                 

b)  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 to:                                                                         

a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. 

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba 

powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy). 

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala 

celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy 



inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu 

podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o 

podejrzeniu przypadku zakażeniau ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić 

ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

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 narażoną na zakażenie hospitalizacji, 

izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.     

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób 

zakaźnych każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania 

medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) 

z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. 

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa 

powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?  

a) pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości 

mniej niż  2 metrów przez ponad 15 minut, 

b)  prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas 

c)  osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów, 

d)  ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym 

samym pokoju internatu szkolnego. 

 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów 

choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak 

zaleca im się:                                                                                                                                                        

a) pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni 

od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny 

pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 



b)  poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w 

szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

c)  jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 

stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego. Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne 

u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – 

państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu 

kwarantanny. 

 

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu: 

a) rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą 

podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we 

własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle 

się poczują 

b) w  przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny. 

c) poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły 

nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian 

we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane 

zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu 

dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z 

osobą chorą. 

 

d)  decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać 

podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego 

opiekunami prawnymi. 

 

Postępowanie z pomieszczeniami, jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem 

koronawirusa: 

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z 

podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden 

dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

 



 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 
 

 

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy 

pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 

ograniczenie ryzyka zakażenia: 

 

1. Często myć ręce  
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli 

skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje 

ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy 

lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas 

kaszlu 

i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega 

się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy 

powitaniu, osoby. 

 

3. Zachować bezpieczną odległość 
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. 

Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod 

ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać 

wirusa. 

 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa 

z powierzchni na siebie. 

 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z 

krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy 

przychodzić do szkoły 
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo 

obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego 

konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-

krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/). 

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać 

innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą 

barierę ochronną dla otoczenia. 

 

 



 

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do 

krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie 

zakażenia korona wirusem                                                                                                                                
Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w 

domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z 

towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, 

rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus 

influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 

 

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do 

krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady 

higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, 

jeśli to możliwe. 

 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego 
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć 

krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami 

bezpieczeństwa żywności. 

 

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku 

milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne 

rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje 

wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie 

należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania 

zakażeniom koronawirusem. 

 

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

 

wg wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego 

 


