
ZARZĄDZENIE NR ZSR-B/021-37/2021 

z dnia 1 grudnia   2021 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie 

w sprawie:  zapoznania ze schematem postępowania w przypadku stwierdzenia COVID-19                              

u uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. 

Na podstawie:  

a) art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910);  

b) w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 

2019 r. poz. 59 ze zm.); 

c) przepisy § 18 ust. 2a-2c rozporządzenia MEN z 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166) 

 

Dyrektor Szkoły 

zarządza się co następuje: 

§ 1 

W Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. „Synów Pułku” w Lesznie opracowano                                            

oraz wprowadzono zarządzeniem ZSR-B/021-17/2021 procedury na wypadek pojawienia się 

zakażenia COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Procedury zostały opracowane 

na podstawie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i 

Nauki oraz  Ministerstwa Zdrowia. Wprowadzone procedury zostały opublikowane na internetowej 

stronie szkoły. 

§ 2 

Na wypadek pozyskania informacji o zachorowaniu na COVID-19 ucznia, nauczyciela lub 

pracownika szkoły Dyrektor placówki postępuje zgodnie z procedurami opracowanymi przez  

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i przekazanymi placówkom oświatowym Leszna. 

§ 3 

       Dyrektor szkoły pozyskuje informację o zachorowaniu na COVID-19 ucznia, nauczyciela lub 

pracownika szkoły telefonicznie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie i 

zobowiązany jest do przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego. 

§ 4 

W przypadku pozyskania informacji o zachorowaniu na COVID-19 od ucznia, nauczyciela lub 

pracownika szkoły dyrektor placówki kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

poprzez: 

a) Sekcję Epidemiologii – numer telefonu: 65 529 37 21,  email: epidemiologia@psse-leszno.pl; 

b) Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży – numer telefonu 65 610 10 46  / 65 610 10 47,                         

email: higiena.dzieci@psse-leszno.pl; 

c) Telefon alarmowy – 603 687 942. 

celem ustalenia dochodzenia epidemiologicznego. 

mailto:epidemiologia@psse-leszno.pl
mailto:higiena.dzieci@psse-leszno.pl


§ 5 

Dyrektor placówki ustala osoby, które miały kontakt z chorym biorąc się pod uwagę osoby z 

kontaktu, który miał miejsce w przeciągu 10 dni przed uzyskaniem pozytywnego wyniku COVID-19 

wg. następujących kryteriów: 

a) Przebywanie w bezpośredniej bliskości ( twarzą w twarz ) z osobą z COVID-19, w odległości 

mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut; 

b) Bezpośredni kontakt fizyczny z osobą z COVID-19 ( np. podanie ręki ); 

c) Bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 9 np. 

(narażenie na kaszel osoby chorej ); 

d) Przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co osoba z COVID-19 przez co najmniej 15 minut 

(np. klasie, środkach transportu publicznego - wycieczki ) 

 

§ 6 

       Po ustaleniu listy osób, które  miały kontakt z chorym na COVID-19 wg. kryteriów zawartych w § 5 

dyrektor placówki wpisuje je poprzez  stronę: gis.gov.pl w celu zgłoszenia do kwarantanny. 

Daty początku i końca kwarantanny dla poszczególnych osób ustalane są przez pracowników Sekcji 

Epidemiologii w zależności od daty ostatniego kontaktu z osobą z COVID-19. 

§ 7 

       Kwarantanna nie obejmuje osób zaszczepionych – posiadających paszport Covid (szczepienie jest 

ważne rok) oraz osób, które są ozdrowieńcami – posiadają paszport ozdrowieńca (zachorowanie 

nastąpiło w przeciągu ostatnich 6 miesięcy). 

§ 8 

Zajęcia lekcyjne stacjonarne w grupach/ oddziałach uczniowskich na czas kwarantanny zostają 

zawieszone po uzyskaniu: 

a)  pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej; 

b) zgody organu prowadzącego na wprowadzenie nauczania hybrydowego/ nauczania zdalnego. 

Poddani kwarantannie mogą pracować i uczyć się w trybie zdalnym. 

O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Delegatura w Lesznie (za pośrednictwem platformy 

elektronicznej), każdorazowo informując o sposobie realizacji zajęć. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


