
Zasady bezpieczeństwa przeciwepidemicznego 

                                                                 Postanowienia ogólne 

 

 Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych: 

WSSE w Warszawie (tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171), 

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) – tel. 800 190 590 

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (tel. 606 108 040)  

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać 

poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem 

konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 

albo 112.  

 

2. W przypadku stwierdzenia incydentu polegającego na zidentyfikowaniu na terenie Obiektu 

sportowego osoby, z objawami o których mowa w/w – należy zgłosić taką okoliczność 

najbliższemu Pracownikowi. Pracownik po stwierdzeniu takiego incydentu (w tym potwierdzeniu 

informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim) niezwłocznie zgłasza to do dyrektora szkoły, co 

umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

3. W przypadku o którym mowa w punktach poprzedzających,  ustala się listę Pracowników oraz 

innych osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w 

których przebywała w/w osoba, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

4. W przypadku wystąpienia u Pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy: 

- niezwłocznie odsunąć Pracownika od pracy, 

- w przypadku Obiektu wygrodzonego – wstrzymanie wpuszczania kolejnych osób na 

teren obiektu (pozostałe osoby przebywające na terenie obiektu powinny  

w najbliższej przerwie technicznej opuścić obiekt);  

- powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, 

- powiadomić o zaistniałej sytuacji osobę odpowiedzialną za nadzór nad jednostkę 

(odpowiednio burmistrza dzielnicy lub dyrektora szkoły), gdyż może zaistnieć 

konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną.  

5. W przypadku wystąpienia u Uczestnika i Trenera niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy: 

- niezwłocznie odizolować taką osobę w wyznaczonym do tego miejscu,  

- poinformować o zaistniałym fakcie Trenera, właściwy podmiot odpowiedzialny za 

realizację zajęć, rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika i zobowiązać go do 

niezwłocznego odebrania Uczestnika;  



- w przypadku Obiektu wygrodzonego – wstrzymanie wpuszczania kolejnych osób na 

teren obiektu (pozostałe osoby przebywające na terenie obiektu powinny  

w najbliższej przerwie technicznej opuścić obiekt);  

- powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, 

- powiadomienie o zaistniałej sytuacji osobę odpowiedzialną za nadzór nad jednostkę 

(odpowiednio burmistrza dzielnicy lub dyrektora szkoły), gdyż może zaistnieć 

konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną. 

6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, 

dostępne na stronie: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

7. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże 

odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do 

domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym 

obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas 

oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki. 

 

 Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

Definicja KONTAKTU obejmuje:  

- każdego Pracownika / Uczestnika / Trenera pozostającego w bezpośrednim 

kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez 

ponad 15 minut,  

- rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  

- każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.  

 

Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

- pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą 

i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,  

- poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

- jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 

stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego.  

Pozostali Pracownicy nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. 

Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych 

objawów przez służby sanitarne. 

Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą Pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy  

ze służbami sanitarnymi.  

 

 


