
Koronawirus SARS-CoV-2 

Wytyczne dla placówek szkolnych w związku  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

 
 



 

 

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować 

choroby u zwierząt, a także u ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka 

koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od 

zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak 

zespół niewydolności oddechowej i zespół ciężkiej ostrej 

niewydolności oddechowej (SARS). 

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę zakaźną 

o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, 

kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. 

 

 

 
Czym jest koronawirus? 
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Jak często występują objawy? 
 

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi 

u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób 

z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. 

 

Kto jest najbardziej narażony? 
 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby 

starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby,  

w szczególności przewlekłe. 
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Koronawirus jest groźny z powodu: 
 

- wysokiej infekcyjności spowodowanej łatwością, z jaką można się 

zarazić; 

- długiego czasu inkubacji, gdyż od momentu zarażenia do pojawienia 

się pierwszych objawów infekcji może minąć nawet 14 dni; 

- ciężkiego przebiegu choroby; 

- braku szczepionki, stąd leczenie choroby jest wyłącznie objawowe. 

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? 

 
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki 

przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne 

metody zapobiegania zakażeniu. Metody, które stosuje się również w 

przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą 

kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której szczyt 

zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). 

 4 



Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy 

na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. 

Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. 

Wirus przenosi się: 

 bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 

w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. 

Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako 

bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku 

(strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem), 

 pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) 

przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem 

człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach. 

 

 Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. W związku 

z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez nowego wirusa należy pamiętać o 

przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 

ograniczenie ryzyka zakażenia. 

 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 
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Często myj ręce 
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich 

dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min.60%). 
 

 

 

ZALECENIA 
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Mycie rąk niżej wymienioną metodą  zabija 

wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 
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Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając 

mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu 

(min. 60%). 

 

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się 

zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić 

przedmioty lub dotykane osoby. 

 

 

ZALECENIA 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas 

kaszlu i kichania 
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Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, 

szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. 

 

Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką 

jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i 

śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz 

wdychać wirusa. 

 

 

ZALECENIA 

Zachowaj bezpieczną odległość 
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   ZALECENIA 

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli 

dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść 

wirusa z powierzchni na siebie. 

 

Stosuj maseczkę i inne środki ochrony osobistej. 

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w 

oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej 
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). 
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   ZALECENIA 
 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu 

oddechowego i nie podróżowałeś 
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś, 

pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania 

oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to 

możliwe. 
 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 
Podejrzenie zakażeniem jest powiązane: 

– z podróżowaniem po obszarze, w którym zgłoszono przypadki zakażenia, 

lub 

– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował  i  ma objawy ze strony układu 

oddechowego. 

 

Dbaj o odporność, wysypiaj się, dbaj o kondycję 

fizyczną oraz racjonalne odżywianie. 
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 INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH  DO KRAJU 

 

 

W okresie od dnia 15 marca 2020 roku do odwołania osoba przekraczająca 

granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po 

przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po 

przekroczeniu tej granicy. 

 

Kwarantanna ta ma odbywać się w miejscu zamieszkania lub pobytu, 

podawanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej. 

 

Kwarantanna obejmuje wszystkich członków rodziny wytypowanych osób. 
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Obecnie w zwalczaniu epidemii najistotniejsze 

są dwa czynniki: 
 

1) szybka identyfikacja osób zakażonych 

2) szybko wprowadzona izolacja chorych i kwarantanna 

narażonych na zakażenie. 
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- wyjaśnij uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone; 

 

- zorganizuj zajęcia indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy 

stanowiskami nauki min. 1,5m (1 uczeń – 1 stolik); 

 

- wietrz salę w której organizujesz zajęcia co najmniej raz na godzinę; 

 

- unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal 

bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć; 

 

- zwracaj uwagę uczniów na to, aby: 

 

1) przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekowali ręce, 

2) bezwzględnie stosowali zasady higieny: często i regularnie myli ręce, nie podawali ręki na 

powitanie, unikali dotykania oczu, nosa i ust, 

3) zwracali uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kochania czy kasłania, 

4) unikali większych skupisk uczniów, zachowywali dystans przebywając na terenie szkoły, 

5) zabierali do szkoły własny zestaw przyborów i podręczników, 

6) nie przychodzili do szkoły chorzy lub gdy w ich domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

izolacji, 

7) w drodze do i ze szkoły korzystali z osłony na usta i nos oraz zachowywali dystans społeczny, 

8) z szatni i biblioteki szkolnej korzystali według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów 

i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  

NAUCZYCIELU! 
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Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do 

samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy 

dziennie, z odnotowaniem na wyznaczonej liście. 

 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

 

Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą 

tylko przez główne wejście. 

 

Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po 

placówce. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

 
Jeżeli u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę), wówczas: 

 

1. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego 

pomieszczenia (np. gabinet logopedyczny). 

2. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę 

 i rękawiczki. 

3. Pomoc nauczyciela pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, 

fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

6. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 

numer 999 po pomoc medyczną. 

 

Jeżeli u pracownika stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 

(duszności, kaszel, gorączkę), wówczas: 

 

1. Pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego 

pomieszczenia (np. gabinet logopedyczny). 

2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, 

fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 
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COVID-19 - gdzie się zgłosić? 
Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem (COVID-19) 

powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio 

do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. 

Nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego, lub SOR! 

 

800 190 590  

- numer infolinii Narodowego Funduszu 

Zdrowia dotyczącej postępowania w 

sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem 
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tel:800190590
tel:800190590


 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 
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