
 

Procedura w przypadku wystąpienia objawów Covid 19 u dziecka 

 

 

Procedura opracowana na wypadek zaistnienia przypadku objawów COVID 19 

u dziecka podczas pobytu w szkole. 

 

1. Jeżeli stwierdzimy objawy u dziecka mogące świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel, 

duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) odsyłamy dziecko do pomieszczenia izolacji. 

2. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wytypowany pracownik szkoły. 

3. Opiekun musi być ubrany w sprzęt ochronny indywidulanej (fartuch, rękawice, 

przyłbica). 

4. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 min sprawdza temperaturę 

ciała oraz zapisuje informacje na karcie dziecka (załącznik karta informacyjna o stanie 

zdrowia dziecka w związku z Covid 19). 

5. Powiadamiamy Stację Sanitarno Epidemiologiczną.  

6. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania 

bezpośrednio z pokoju izolacji. 

7. Przed odbiorem podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka.  

8. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez rodzica 

wdrażamy postępowanie w przypadku zagrożenia życia - procedury szkolne. 

9. Wzywamy karetkę powiadamiając o podejrzeniu zakażeniem Covid 19, przekazujemy 

kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecku. 

10. Prosimy Ratownika o podpisanie przekazania dziecka oraz pisemną informację o 

szpitalu, do którego zostało przewiezione. 

 

 

 



KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA  

w związku z Covid – 19 
 

Imię i Nazwisko dziecka  

Godzina zauważenia objawów  

Jakie wystąpiły objawy 

 

Godzina poinformowania rodziców  

Kto został poinformowany  

Podpis osoby informującej  

 

Pomiary temperatury: 

Godzina Wysokość Temperatury 

  

  

  

  

  

 

Inne zaobserwowane objawy: 

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. ...

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................... 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna:     ................................ 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem sanitarnym z dniem 

……..2020 w  – Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu, informujemy, iż Rodzice są zobowiązani do: 

- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka  

- pozostawienia dziecka przez okres wskazany przez lekarza w domu 

- przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola 

- w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego 

poinformowania o tym zdarzeniu dyrektora placówki. 

 

................................................................................ 

(data i podpis rodzica) 


