
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO NA WYPADEK 

WYSTĄPIENIA ZACHOROWAŃ NA CHOROBY SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNE ORAZ WYSOCE ZAKAŹNE W SPECJALNYM OŚRODKU 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM   

W WIERZCHOSŁAWICACH-DWUDNIAKACH 

 

Rozdział I 

WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie 

niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, 

charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia 

publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, 

dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19 (koronawirus).  

W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych muszą być stosowane m. in. bardzo 

rygorystyczne zasady zapobiegania szerzeniu się tych zakażeń, zgodne z zaleceniami WHO  i 

innych instytucji w tym Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej.  Szczególne znaczenie ma 

izolacja osób podejrzanych o zakażenie, stosowanie właściwych środków ochrony osobistej 

oraz stosowanie kwarantanny. Osoby chore lub podejrzane o zachorowanie na ww. choroby 

podlegają obowiązkowej kwarantannie lub hospitalizacji. Osoby zdrowe, które pozostawały w 

styczności z chorymi na ww. choroby podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi 

epidemiologicznemu.   

Niniejsza procedura jest narzędziem Dyrektora w procesie podejmowania decyzji oraz 

obejmuje wykaz działań, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej 

związanej z wystąpieniem podejrzenia wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej oraz 

wysoce zakaźnej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Wierzchosławicach-Dwudniakach.  

Rozdział II  

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA 

CHOROBY ZAKAŹNEJ NA TERENIE SOSW 

 

§1 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych  wśród pracowników placówki lub 

przebywania na terenie placówki dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. 

zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.  Należy pamiętać 

szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny określonych przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego . 

 



§2 

Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i klient 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach. 

Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia 

zachorowania.  W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej do 14- stu 

dni po wizycie w SOSW rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do 

poinformowania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Wierzchosławicach-Dwudniakach  o zachorowaniu dziecka. 

§3 

Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków łączności 

(telefon, Internet) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-

Dwudniakach.  

§4 

Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym 

powiadamia:  Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Tarnowie. 

§5 

Dyrektor SOSW prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób 

(dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, informacja dla pracowników i ewentualnie 

rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci) oraz odsuwa od pracy na terenie Ośrodka 

pracowników mających bezpośredni kontakt z dzieckiem, rodzicem/prawnym opiekunem . 

§6 

Dyrektor może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach uwzględniając 

stopień zagrożenia zgodnie z § 18 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

§7 

Rodzic/opiekun prawny dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, który chce aby dziecko 

korzystało z pomocy terapeutycznej ( wwr) lub innych zajęć  na terenie Ośrodka, zobowiązany 

jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu 

leczenia (szczególnie po przebyciu choroby COVID-19) , nie jest chore i nie jest możliwym 

źródłem zarażenia dla innych. 

 

Rozdział III  

KWARANTANNA 

§1 

Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji Małopolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Tarnowie.   



§2 

Kwarantanna polega na odosobnieniu osób zdrowych, które były narażone na zakażenie. 

Odbywa się  w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce 

zakaźnych. Pozwala to na szybką identyfikację osób, u których zaczynają pojawiać się pierwsze 

objawy zakażenia i poddanie ich leczeniu w warunkach izolacji lub zapewnienia im niezbędnej 

pomocy medycznej.   

§3 

Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów 

chorobowych, ale z uwagi na kontakt z osobą chorą może być podejrzana o zachorowanie. 

§4 

 Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – 

epidemiologicznej oraz innych właściwych służb/instytucji. Pracownik poddany kwarantannie 

do 7 dni po zakończeniu kwarantanny doręcza zaświadczenie o zakończeniu kwarantanny i 

możliwości bezpiecznego kontaktu z innymi osobami.  

Rozdział IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1 

Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury oraz zapoznanie pracowników odpowiada 

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.  

§2 

Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

placówki.  

§3 

Za zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów z procedurami obowiązującymi 

w Ośrodku w czasie epidemii odpowiadają nauczyciele prowadzący dane zajęcia, uzyskując od 

rodzica/prawnego opiekuna pisemne potwierdzenie zapoznania się z procedurami. 

§4 

Za realizację zaleceń dotyczących utrzymania czystości i higieny oraz regularną dezynfekcję 

miejsca pracy odpowiadają w szczególności pracownicy obsługi po zapewnieniu im 

odpowiednich środków ochronnych i dezynfekujących.  
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