
Procedura w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19  

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej w Miodnicy 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

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

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 344), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 

§ 1 

Cel i przedmiot procedury 

1. Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania na co dzień w szkole w celu 

uniknięcia zakażeń, a także postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia 

występowania w szkole koronawirusa COVID-19 oraz minimalizowanie 

niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci i pracowników  zdrowych. 

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania uczniów  i pracowników 

na co dzień oraz określenie zasad postępowania z  potencjalnie chorym 

uczniem/pracownikiem oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej. 

§ 2  

Zasady profilaktyki 

Do zadań szkoły należą: 

1. Zapewnienie uczniom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych 

i edukacyjnych:  

- zamieszczenie informacji o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia 

środka dezynfekującego przy wejściu do budynku szkoły.  

- umożliwienie skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk wszystkim wchodzącym do 

budynku szkoły.  

 

-dostęp do papieru toaletowego, 



-dostęp do płynu dezynfekcyjnego (dla uczniów powyżej szóstego roku życia), mydła 

w płynie,  

-likwidacja ręczników frotte,  

-likwidacja szczoteczek i kubków dzieci. 

2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci. 

3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych (należy wietrzyć salę 

co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć). 

4. Edukacja dzieci/uczniów w zakresie: 

a) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski 

klozetowej, spuszczanie wody), 

b) mycia rąk zgodnie z instrukcją GIS po skorzystaniu z toalety, 

c) mycia rąk  zgodnie z instrukcja GIS przed posiłkami i po posiłkach, 

d) prawidłowego zachowania się przy stole (spożywanie posiłków z talerza i przy 

użyciu sztućców przeznaczonych dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka 

przewidzianego dla danego dziecka itp.), 

e) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci 

i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci, 

f) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa 

w jednorazową chusteczkę. 

5. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz 

zdrowia. 

6. Umieszczenie w widocznym miejscu numerów do Gminy Żagań, Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Żaganiu, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

 

Zasady bezpiecznego zachowania w szkole:  

1. W miarę możliwości uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

4. Z placu zbaw korzystają wyłącznie dzieci z oddziału przedszkolnego.  

Zasady korzystania z pracowni komputerowej:  

1. Przed wejściem do pracowni uczniowie dezynfekują ręce.  

2. Klawiatury i myszki zabezpieczone są folią, wymienianą po każdych zajęciach.  

 

 



Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece szkolnej:  

Obowiązki czytelników 

1.Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły i nauczyciele 

pracujący w szkole. 

2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

3.W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń aktywowanych dotykiem. 

4.Maksymalnie do biblioteki może wejść jedna osoba. W przypadku 

większej liczby osób chcących skorzystać ze zbiorów bibliotecznych, powinny one oczekiwać 

na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m. 

5.Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

Obowiązki bibliotekarzy 

1.Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani 

do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania 

jednorazowych rękawic ochronnych. 

2.Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, 

odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie 

z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 r.). 

3.W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy 

prowadzą prace porządkowe: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie. 

4.Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują 

środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty 

w pomieszczeniu biblioteki. 

 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:  

 

1.Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej. 

2.W magazynie produktów suchych produkty przechowuje się bez opakowań zbiorczych. 

3.Posiłki dla grup: oddział przedszkolny, kl. I-III i IV-VIII wydaje się zmianowo wg 

harmonogramu:  

11.40-11.55 kl. IV-VIII 

12.00-12.15 kl. I-III  

12.20-12.35 oddział przedszkolny.  



Po każdej grupie przeprowadza się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.  

4.Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C. 

5.Usuwa się dodatki (wazoniki, serwetki) ze stołów jadalnych. 

6.Posiłki wydawane są w okienku wydawczym na talerzach i ze sztućcami bezpośrednio 

przez pracownika kuchni, który ma rękawiczki jednorazowe oraz stosuje osłonę nosa i ust 

(maseczka lub przyłbica). 

7.Uczniowie stoją w kolejce do okienka wydawczego zachowując dystans min. 1,5 m wg 

zaznaczeń na posadzce w stołówce.  

8.Dzieci/uczniowie spożywają posiłek w wyznaczonym miejscu – nie przesuwają krzeseł, nie 

zmieniają ich miejsca przy stoliku.  

9.Drugie śniadanie dzieci/uczniowie spożywają w swoich klasach – z wyjątkiem uczniów kl. 

VI, którzy ze względu na liczebność grupy drugie śniadanie spożywają w stołówce szkolnej.  

Zasady korzystania ze świetlicy:  

1.Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej klasie, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych.  

2.Gry świetlicowe podzielone są na trzy zestawy i umieszczone w plastikowych pudłach. W 

danym dniu udostępnia się dzieciom/uczniom tylko jedno pudełko, które następnie trafia do 

kwarantanny do oddzielnego pomieszczenia na 72 godziny. 

3.Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w wyznaczonych punktach szkoły 

umożliwiających łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna.  

4.Pomieszczenia są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

5.15 minut przed zakończeniem zajęć świetlicowych oraz 15 minut przed rozpoczęciem zajęć 

świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do opuszczenia pomieszczenia i wyjścia z grupa 

na świeże powietrze lub na sale gimnastyczną.  

6.Ze świetlicy mogą korzystać wyłącznie dzieci/uczniowie, których rodzice pracują i nie 

mogą im zapewnić opieki w domu oraz uczniowie/dzieci oczekujące na zajęcia lub na 

autobus.  

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej:  

1.Gabinet profilaktyki zdrowotnej jest otwarty w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.  

2.Do gabinetu uczniowie wchodzą pojedynczo.  

3.Gabinet jest wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) oraz płyn 

dezynfekujący.  

4.Gabinet jest wietrzony po każdej wizycie ucznia. 

§ 2  

Organizacja opieki w szkole/oddziale przedszkolnym 



1.Jedna grupa dzieci/uczniów powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.  

2.Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.  

3. W sali, w której przebywa grupa, nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie 

można zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, lalki, puzzle, gry planszowe z 

małymi elementami itp.).  

4.Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) podlegają dokładnemu czyszczeniu lub 

dezynfekcji. 

5.Dzieci/uczniowie uczęszczający na zajęcia nie mogą przynosić ze sobą z domu żadnych 

zabawek ani innych, zbędnych przedmiotów.  

6.W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej grupy uniemożliwia się stykanie ze sobą 

grup podczas posiłków, zabawy na dworze (różne godziny posiłków i zabaw na dworze dla 

każdej grupy).  

7.W szatni dzieci/uczniowie mają wyznaczone swoje stałe miejsce z zachowaniem odstępów, 

w których zmieniają obuwie i zostawiają odzież wierzchnią. Po wyjściu z szatni myją ręce, 

kiedy udają się na zajęcia lub dezynfekują ręce (tylko dzieci/uczniowie powyżej szóstego 

roku życia), kiedy wychodzą ze szkoły do domu. Środek do dezynfekcji rąk znajduje się przy 

wejściu do szatni. Uwaga: póki warunki pogodowe będą sprzyjające uczniowie nie korzystają 

z szatni, a lekkie okrycia wierzchnie wieszają na poręczy swojego krzesełka w klasie.  

8.Szkoła:  

- do przedsionka szkoły może wejść 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. Opiekunowie zachowują 

dystans społeczny między sobą i pracownikami szkoły w każdej przestrzeni szkoły 

wynoszący min. 1,5 m, a w oddziale przedszkolnym dystans min. 2 m.  

Oddział przedszkolny: dla dzieci z oddziału przedszkolnego wyznacza się osobne wejście – 

rodzic sygnalizuje dzwonkiem przed wejściem swoja obecność i czeka na wyjście opiekuna, 

który odbierze dziecko.  

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

9.Wszystkie przerwy pięciominutowe uczniowie spędzają w swoich klasach, pamiętając o 

regularnym wietrzeniu pomieszczenia.  



10.Przy sprzyjających warunkach pogodowych i po zjedzonym posiłku przerwę śniadaniową i 

obiadową uczniowie spędzają na świeżym powietrzu w wyznaczonych częściach terenu 

wokół szkoły. Wyznacza się oddzielne wyjścia na zewnątrz na przerwy oznaczone kolorami:  

- kl. I-II kolor żółty (wyjście awaryjne przy kancelarii) 

-  kl. III, IV, VI kolor zielony (wyjście z holu głównego na miasteczko ruchu drogowego)  

- kl. VII-VIII kolor niebieski (główne wyjście ze szkoły)  

11.Pracownicy obsługi (w tym kuchni) powinni ograniczyć kontakty się z dziećmi i 

personelem opiekującym się dziećmi.  

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający młodszych uczniów do/z szkoły 

wchodzą jedynie do przedsionka szkoły, dezynfekują ręce i oczekują na pojawienie się 

pracownika, który odbierze dziecko. Uczniowie dojeżdżający przyprowadzani są z przystanku 

autobusowego przez dyżurującego nauczyciela i również w przedsionku dezynfekują ręce. 

13.Uczniowie dojeżdżający po skończonych zajęciach oczkują w swoich klasach na 

nauczyciela odprowadzającego na przystanek autobusowy.  

Dzieci z oddziału przedszkolnego doprowadzane są do furki przeznaczonej dla zerówki i 

przekazywane nauczycielowi odprowadzającemu na przystanek autobusowy.  

14. Do szkoły /oddziału przedszkolnego przyjmowane są na zajęcia wyłącznie dzieci zdrowe, 

bez żadnych objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

15.Pracownik oddziału przedszkolnego odbierający/przekazujący dziecko 

rodzicowi/opiekunowi jest zobowiązany zmierzyć temperaturę dziecku (wymagana pisemna 

zgoda rodziców/opiekunów). W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni 

Celsjusza) dzieci nie są przyjmowane do oddziału przedszkolnego. W przypadku dzieci 

dojeżdżających temperatura jest mierzona przy wejściu do szkoły. W przypadku 

podwyższonej temperatury niezwłocznie informuje się rodzica,  dziecko przebywa w 

izolowanym pomieszczeniu do momentu przybycia rodzica/opiekuna, który odbierze dziecko 

(maksymalnie wciągu godziny). 

16. Dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/odbierane przez osoby bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, czyli np. w publicznych środkach 

komunikacji publicznej maja zasłonięty nos i usta. 

17.Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego.  



18.Do szkoły/oddziału przedszkolnego nie wpuszczane są osoby postronne. 

19.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uaktualnienia numerów telefonów tak, aby w 

przypadku konieczności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami połączenie było aktywne 

i natychmiastowe.  

20.W przypadku, gdy u dziecka podczas zajęć zauważy się niepokojące objawy wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje się je w 

odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka 

(maksymalnie w ciągu godziny). 

21.Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w 

granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami 

metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się 

temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę 

uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

22.W przypadku dzieci przewlekle chorych, z alergia rodzice/opiekunowie są zobowiązani 

dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie.  

23.Sprzęt na placu zabaw jest dezynfekowany na koniec zajęć.  

24.Nie organizuje się wycieczek wymagających przemieszczania się środkami komunikacji, 

nie organizuje się koncertów, spektakli itp. Dopuszczalne są wyjścia poza teren szkoły – 

piesze wycieczki po najbliższej okolicy. 

25. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

26.Umożliwia się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie szkoły 

(np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny 

przerw lub zajęć na boisku) oraz unika się częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają 

się zajęcia. 

27.W klasach I-III w miarę możliwości rozkładu planu zajęć organizuje się przerwy dla 

swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

28.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, 

gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 



trening przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości 

należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Uczniowie nie 

mogą zostawiać strojów sportowych i obuwia zmiennego w szkole. 

29.W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Należy 

zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 

30.Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o 

regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

§ 3  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

1.Po wejściu/wyjściu do/z budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

2.Pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją i dopilnowania, 

aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły/oddziału przedszkolnego, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.  

3. W przypadku  użycia termometru bezdotykowego dezynfekowanie go po użyciu w danej 

grupie. W przypadku użycia innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest 

dezynfekcja po każdym użyciu.  

4. Codziennie przeprowadza się dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatury, wyłączników, zgodnie z zaleceniami producentów środków dezynfekujących. W 

stołówce szkolnej czyszczenie blatów i poręczy krzeseł przeprowadza się po wyjściu każdej 

grupy. 

5. Prowadzi się rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń.  

6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

7.Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.  

8.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i w klasach, w których są umywalki 

wywieszone są instrukcje mycia  rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 



 

§ 4 

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia u personelu 

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez żadnych objawów chorobowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. 

2.Pracownik, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować 

pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. 

3.Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Pomieszczenie jest wyposażone w środki 

ochrony i płyn dezynfekujący. 

4.Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

5.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on założyć maseczkę, udać się do miejsca 

izolacji i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną.  

6.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8.Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

9.W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

