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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
GORĄCZKI - UCZEŃ 

 

Według zaleceń francuskiego MEN gorączkę określa się jako temperaturę 37,8°C lub 
wyższą. 
Temperaturę mierzy się za pomocą termometru czołowego. 

 
Rodzice dokonują pomiaru temperatury dziecka przed zabraniem go do szkoły a w 
przypadku gorączki dziecko nie może udać się do szkoły. 
Temperaturę u dzieci mierzy się rano w chwili przybycia do placówki i tyle razy ile jest to 
potrzebne w ciągu dnia. 
 
Postępowanie w przypadku gorączki: 

●  W chwili przybycia - dziecko nie zostaje przyjęte do szkoły i wraca z rodzicami do 
domu. Nazwisko dziecka zostaje odnotowane w rejestrze. 

● W trakcie dnia - natychmiastowa izolacja z założoną maską, w przypadku uczniów 
będących w wieku , który to umożliwia, w wyznaczonym pomieszczeniu 
pozwalającym na opiekę do czasu powrotu do domu lub przejęcia przez służby 
medyczne. Rygorystyczne przestrzeganie zasad ochronnych. Nazwisko dziecka 
zostaje odnotowane w rejestrze. 

● Niezwłoczne telefoniczne powiadomienie rodziców / opiekunów prawnych aby 
odebrali ucznia tak szybko jak to możliwe z zachowaniem zaleceń ochronnych. 

● Przypomnienie rodzicom przez dyrektora procedury postępowania, to znaczy: 
unikania kontaktów i przeprowadzenia konsultacji u lekarza prowadzącego. 

● Dogłębne czyszczenie pomieszczenia gdzie uczeń był izolowany, po odczekaniu 
kilku godzin . 

● Rygorystyczne stosowanie zasad ochronnych 
 
 

Wywiesić w sekretariacie i gabinecie pielęgniarki 



 

Uczeń będzie mógł wrócić na lekcje tylko po przedstawieniu zaświadczenia 
stwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań do jego powrotu do środowiska szkolnego. 
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 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W 
PRZYPADKU GORĄCZKI - OSOBA DOROSŁA 

 

 

Według zaleceń francuskiego MEN gorączkę określa się jako temperaturę 37,8°C lub 
wyższą. 
Temperaturę mierzy się za pomocą termometru czołowego. 

 
Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby dorosłe zdrowe i nie mające gorączki. 
Temperaturę u dorosłych mierzy się rano w chwili przybycia do placówki i tyle razy, ile jest 
to potrzebne w ciągu dnia. 
 
 
 
 Postępowanie w przypadku gorączki: 

● W chwili przybycia - dorosły nie może wejść do szkoły. W przypadku pracownika, 
nie może on pracować w obrębie placówki. Jego nazwisko zostaje odnotowane w 
rejestrze. 

● W trakcie dnia - dorosły powinien jak najszybciej opuścić placówkę Jego nazwisko 
zostaje odnotowane w rejestrze. 

● Przypomnienie przez dyrektora  procedury postępowania dla rodziców, to znaczy: 
unikanie kontaktów i konsultacja u lekarza prowadzącego. 

● Rygorystyczne stosowanie zasad ochronnych 
 
Osoba dorosła będzie mogła przyjść do szkoły tylko po przedstawieniu zaświadczenia 

Wywiesić w sekretariacie i gabinecie pielęgniarki 



 

stwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań do jej powrotu do środowiska szkolnego, 
także w przypadku spraw zawodowych. 
 
 
 

Wywiesić w sekretariacie i gabinecie pielęgniarki 


