
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 2 sierpnia 2021 r. a obowiązujące od                     

1 września 2021 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 infekcji lub choroby zakaźnej powinni 

pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić 

pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer 

999 lub 112 (załącznik nr 1). 



3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych                 

w trakcie pracy dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa pracownika od wykonywanych 

czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu                        

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały 

dalsze czynności dla pracownika), W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy 

zadzwonić pod numer 999 lub 112.  

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

5. 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. 

6. 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. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38oC, kaszel, duszności), powinien 

odizolować wychowanka w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 

min. 2m odległości od innych osób. 

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

oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu konieczności pilnego 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. 

§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. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli 

kontakt z innymi osobami w placówce, dyrektor powiadamia stację sanitarno-epidemiologicznej 

celem wspólnego określenia osób z najbliższego kontaktu z osobą zakażoną. 

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


4. O sytuacji należy też powiadomić zarządcę obiektu – dyrektora MOSiRu Sosnowiec. 

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

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

6. 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. 

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

do Dyrektora MOS (załącznik 2). 

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

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

9. 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, 

d. Mierzeniu temperatury ciała wszystkim pracownikom. 

10. 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              

1 września 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. 

 

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


        Załącznik nr 1 

SPRAWDŹ, CZY MASZ OBJAWY COVID-19 

Jeśli obserwujesz u siebie: 

- wysoką gorączkę, 

- kaszel, 

- duszności, 

- utratę węchu lub smaku, 

-  bóle mięśni i głowy, biegunkę, wysypkę 

odizoluj się od innych osób i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.  

Lekarz zdecyduje o ewentualnym skierowaniu na test. Otrzymasz również informację o dalszej formie 

leczenia.   

 

Skierowanie na test = kwarantanna 

Po skierowaniu na test: 

- wybierz mobilny punkt pobrań, w którym zrobisz test, 

- zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa, 

- czekaj na wynik – informację o wyniku testu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta. 

 

Ważne! Od czasu skierowania na test automatycznie jesteś na kwarantannie (10 dni od dnia 

następującego po dniu zlecenia testu). Kwarantanna nie dotyczy jednak Twoich domowników. 

 

Możesz  opuścić miejsce odbywania domowej kwarantanny, jeśli: 

-  udajesz się na test w celu zdiagnozowania koronawirusa, 

-  jesteś umówiony na wizytę lekarską i poinformowałeś placówkę medyczną o podejrzeniu zakażenia 

koronawirusem. 

 

Dodatni wynik testu = izolacja 

Jeżeli wynik testu okaże się dodatni, automatycznie zostajesz objęty izolacją. 

W zależności od stanu zdrowia lekarz rodzinny może: 

-  skierować Cię do szpitala, 

- zdecydować o leczeniu w domu. 

W wypadku, gdy niemożliwa jest izolacja domowa, lekarz może skierować Cię do izolatorium. Taka 

sytuacja ma miejsce wtedy, gdy przebywanie w domu narażałoby na zakażenie koronawirusem Twoich 

najbliższych. 

 

Obserwuj się. Pojawienie się nasilonych objawów i pogarszające się samopoczucie powinno Cię skłonić 

do kontaktu z lekarzem POZ lub udania się na oddział zakaźny szpitala. Jeśli Twój stan jest ciężki, 

zadzwoń po karetkę na nr 112. 

 



Załącznik nr 2 

POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKÓW, KTÓRZY MIELI BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ 

Bliski kontakt z osobą zakażoną 
Zagrożenie zakażeniem koronawirusem występuje w przypadku bezpośredniego, bliskiego kontaktu                   

z osobą chorą. Co to oznacza? 
Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa to: 
- przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m 

przez ponad 15 minut, 
- bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, np. podanie ręki, 
- bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19, np. dotykanie zużytej 

chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej, 
- przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut, np.                     

w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej, 
- kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące 

dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące 

opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory. 

 

Zgłoszenie do sanepidu 
Jeśli masz wiedzę, że nastąpił bliski kontakt, wyślij zgłoszenie do sanepidu. Dotyczy to kontaktu z osobą, 

która uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-

CoV-2. 
Aby wysłać zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną, skorzystaj z formularza online: Zgłoś 

kwarantannę. 

 
Kwarantanna – i co teraz? 
Inspekcja sanitarna poinformuje Cię o objęciu kwarantanną z powodu narażenia na koronawirusa. 

Informacja o skierowaniu na kwarantannę zostanie zarejestrowana w systemie teleinformatycznym EWP, 

do którego dostęp ma m.in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przekazuje decyzję twojemu 

pracodawcy.  

 

Potrzebujesz pomocy podczas kwarantanny? 
Jeśli potrzebujesz pomocy, np. w robieniu zakupów, skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem pomocy 

społecznej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc. 
Potrzebujesz wsparcia psychologicznego? Podstawowe informacje znajdziesz 

tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ochrona-zdrowia-psychicznego 

 

 Całodobowa infolinia: +48 22 25 00 115 
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwarantanny, zadzwoń na infolinię do kontaktu z inspekcją 

sanitarną: +48 22 25 00 115. Infolinia jest czynna całodobowo. 
 

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ochrona-zdrowia-psychicznego

