
Zał. nr 3 do Procedury bezpieczeństwa MOS 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

WYSTĄPIENIA LUB ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA  

PRACOWNIKÓW LUB WYCHOWANKÓW MIĘDZYSZKOLNEGO 

OŚRODKA SPORTOWEGO W SOSNOWCU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 wśród wychowanków i pracowników Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego. 

§2 

Pomieszczenie dla odizolowanych osób 

1. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym funkcjonuje pomieszczenie (pokój nr 17) przeznaczony 

dla osób, które należy odizolować. Pomieszczenie wyposażone jest w środki ochrony osobistej 

(maseczki, rękawiczki) oraz płyn dezynfekujący.  

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez osobę, u której podejrzewano wystąpienie objawów 

choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający 

przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

§3 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID – 19 u pracownika 

1. Do pracy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie należy przychodzić do pracy, pozostać w 

domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać 

teleporadę , a w razie pogorszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i 

poinformować, że może się być zarażonym koronawirusem (załącznik nr 1) 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej, 

aby uzyskać teleporadę medyczną. 



4. Jeżeli pracownik prowadził zajęcia z wychowankami należy zapewnić im niezbędną opiekę. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie MOS należy stosować się do 

zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. 

6. O sytuacji należy też powiadomić zarządcę obiektu – Dyrektora MOSiRu Sosnowiec. 

7. Należy ustalić obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntowemu 

sprzątaniu oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

8. Dyrektor bądź wyznaczona przez dyrektora osoba ustala listę osób przebywających w tym 

samym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/Web/koronawirus oraz 

WWW.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

10. Pracownicy, którzy mogli zarazić się na COVID – 19 poza miejscem pracy muszą zgłosić ten fakt 

do Dyrektora MOS (załącznik 2). 

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach 

WWW.gis.gov.pl lub WWW.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa. 

12. Zawsze, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

§4 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID – 19 u wychowanka 

1. W przypadku wychowanka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID- 19, nauczyciel 

powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także 

odizolować dziecko od pozostałych osób znajdujących się w Ośrodku. 

2. O wystąpieniu u wychowanka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora 

oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu konieczności odebrania wychowanka 

(rekomendowany własny środek transportu). 

3. W nagłych przypadkach, złego stanu zdrowia, nauczyciel sprawujący opiekę nad wychowankiem 

powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując o podejrzeniu zarażeniem 

koronawirusem. 

4. W przypadku odbioru przez rodziców/prawnych opiekunów odizolowanego wychowanka należy 

upewnić się, że nie będzie miało kontaktu w trakcie opuszczania placówki z innymi 

pracownikami. 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus


§5 

Postępowanie w przypadku zdiagnozowania choroby COVID-19 

1. Pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w wyznaczonych obszarach i konkretnych 

stanowiskach. Informacje o tych miejscach będą przechowywane przez MOS. 

2. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi. 

3. Powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej celem wspólnego określenia osób 

z najbliższego kontaktu z osobą zakażoną. 

4. Podjęcie działań, które mają na celu zorganizowanie pracy w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo np.: 

a. Wspólnie z zarządcą obiektu (MOSiR Sosnowiec) zarządzenie dezynfekcji danego 

stanowiska, obszaru lub całego Ośrodka i określenie czy któreś części budynku powinny 

być wykluczone na dłuższy okres czasu, 

b. Wydanie polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą tak pracować do czasu 

wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez sanepid, 

c. Wysłaniu  pracowników na zaległy urlop, 

5. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację. 

§6 

Pozostałe regulacje 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

2. Traci moc Procedura postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia lub zachorowań na 

korona wirusa pracowników lub wychowanków Międzyszkolnego Ośrodka sportowego” z dnia 25 

maja 2020 r. 

3. Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do niezwłocznie zapoznania się z procedurą. 

4. Procedurę należy udostępnić do zapoznania się rodzicom/prawnym opiekunom wychowanków 

oraz na stronie internetowej MOS. 

 

 

 

 

 



        Załącznik nr 1 

SPRAWDŹ, CZY MASZ OBJAWY COVID-19 

Jeśli masz takie objawy jak: 

- duszność, problemy z oddychaniem, 

- stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 370C a 380C, 

- objawy przeziębieniowe, suchy kaszel 

Skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ. 

Objawami choroby COVID – 19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-2) mogą być również: 

- dreszcze, powtarzające się drżenie w połączeniu z dreszczami, bóle mięśniowe i ogólne zmęczenie, ból 

głowy, ból gardła, nagła utrata węchu lub smaku. 

Jeśli masz takie objawy: 

 Zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej i powiedz o swoich 

objawach, 

 Własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem 

obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod 

żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób 

narażasz innych na zakażenie. 

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak dalej postępować. 

Jeśli wróciłeś z zagranicy postępuj zgodnie z obowiązującymi Cię przepisami. 

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKÓW, KTÓRZY MIELI BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?  

- pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry 

przez ponad 15 minut; 

- prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas; 

- osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; 

- osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju 

hotelowym. 

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

rozprzestrzeniają infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się: 

 Pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan 

zdrowia, 

 Poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności 

udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia 

wywiadu odnośnie stanu zdrowia; 

 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 bezpośredni do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- 

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Osoby wracające obecnie z obszarów występowania korona wirusa SARS-CoV-2 powinny postępować 

zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie WWW.gis.gov.pl 

 

 

 

 

 


