
Załącznik Nr 14
Do  Statutu  Młodzieżowego  Ośrodka
Wychowawczego

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA CHOROBY
ZAKAŹNEJ

§ 1

Procedura opracowana na podstawie:

1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia
2008 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239)

2. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) 

3. Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób 
powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 375) 

4. Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób 
powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz 
okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2020 poz. 
376) 

§ 2

Procedura  postępowania  na  wypadek  podejrzenia  zakażenia  chorobą  zakaźną  lub
zachorowania. Obejmuje wykaz działań, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia sytuacji
związanej z wystąpieniem podejrzenia choroby na terenie placówki oraz przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

§ 3

Procedura  niniejsza  dotyczy  wszystkich  wychowanków,  pracowników  przebywających  
w danym czasie na terenie placówki.

§ 4

1. W  budynku  placówki  zostaje  wydzielone  pomieszczenie  tzw.  izolatka,  w  którym
przebywa wychowanek lub pracownik, w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania
w trakcie zajęć w szkole lub internacie.  

2. Izolatka jest wyposażona w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica,  
1 fartuch ochronny, 2 maski medyczne, co najmniej 5 par rękawiczek jednorazowych. 

3. W  przypadku  wiekszej  ilości  podejrzeń  lub  zachorowań  z  pomieszczeń  placówki
wyodrębniona  zostaje  większa  liczba  pomieszczeń  dla  potrzeb  izolacji  osób
podejrzanych o chorobę.



§ 5

Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na terenie placówki:

1. Do zgłoszenia dyrektorowi placówki podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy
pracownik.

2. Zgłoszenia dokonuje niezwłocznie po powzięciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia
zachorowania.

3. Pracownik,  który  powziął  informację  lub  stwierdził  podejrzenie  zachorowania  jest
odpowiedzialny  za  niezwłoczne  odizolowanie  podejrzanej  o  chorobę  osoby  z
zachowaniem zalecanych środków ostrożności.

4. Dyrektor  lub  inna upoważniona  przez  dyrektora  osoba  zawiadamia  stację  sanitarno-
epidemiologiczną, a w razie złego stanu wychowanka lub pracownika dzwoni na 999 lub
112 i stosuje się do instrukcji tych służb. 

5. Dyrektor placówki lub inna upoważniona osoba sporządza listę osób, które mogły mieć
styczność  z  osobą  podejrzaną  o  zakażenie  i  zobowiązuje  pracowników  oraz
wychowanków  do  stosowania  się  do  zaleceń  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

6. Wychowawca opiekujący  się  grupą,  do  której  przynależy  wychowanek  podejrzany  o
zachorowanie,  powiadamia  o  tym  fakcie  rodzica,  opiekuna  prawnego,  placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, której jest podopiecznym.

7. Obszar, w którym przebywał pracownik lub wychowanek podejrzany o zakażenie jest
poddany  gruntownemu  sprzątaniu  oraz  dezynfekcji,  w  szczególności  powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

8. Dyrektor placówki zleca pielęgniarce obserwację osoby/osób przebywających w izolacji.

§ 6

Kwarntanna

Wprowadzenie kwarantanny następuje w wyniku decyzji stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Kwarantanna polega na odosobnieniu osób, które były narażone na zakażenie i odbywa się
w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Pozwala  to  na  szybką  identyfikację  osób,  u  których  mogą pojawić  się  pierwsze  objawy
zakażenia.
Osoba podlegająca kwarantannie to  osoba niewykazująca w danym momencie objawów
chorobowych.

§ 7

Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszej procedurze będą rozpatrywane i wdrażane zgodnie z
wytycznymi w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowotnego w społeczeństwie.


