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Załącznik nr 2 do zarządzenia 
nr 235/ZSP14/2020 dyrektora ZSP14 
Wrocław 

 
LISTA KONTROLNA 

CZYNNOŚCI NA WYPADEK WYSTĄPIENIA NA 
TERENIE ZSP NR 14 we WROCŁAWIU 

KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 

1. ZAOBSERWOWANIE OBJAWÓW/WYSTĄPIENIE INCYDENTU NA PLACÓWCE: 

1.1. Informacja uzyskana od rodziców zdalnie/telefonicznie -> przejdź do punktu 2.1.  

1.2. Objawy wystąpiły u dziecka na terenie placówki -> ........................................ .. 

1.2.1. Odizoluj dziecko/ucznia od innych dzieci/uczniów....................................................  

1.2.2. Poinformuj rodziców dziecka/ucznia o zastosowanej izolacji.................................... .  

1.2.3. Zorganizuj odbiór dziecka/ucznia przez rodziców....................................................  

1.3. Objawy wystąpiły u pracownika na terenie placówki ->......................................  

1.3.1. Odizoluj pracownika od innych osób w placówce......................................................   

1.4. Objawy wystąpiły u innej osoby przebywającej na placówce ->..........................  

1.4.1. Osoba nadal znajduje się na placówce ->   

TAK - postaraj się odizolować osobę od innych osób w placówce ............................  

       NIE - skompletuj dostępne informacje o osobie (dane osobowe, nagrania kamer, inne dostępne 

dane).....................................................................................................................  

2. INFORMACJA DO SŁUŻB O ZAISTNIAŁYM ZDARZENIU 

2.1. Przygotuj informację o zaistniałym zdarzeniu ->.................................................  

2.2. Zabezpiecz pomieszczenia potencjalnie skażone ->.............................................  

2.3. Wyślij w jednym mailu zgłoszenie o zdarzeniu: 

2.3.1. Tytuł maila: Zagrożenie wystąpienia na terenie Przedszkola nr ... /Szkoły nr ... przy 

ul .............  - Koronawirusa SARS-CoV-2..............................................................  

2.3.2. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: psse.wroclaw@pis.gov.pl .....   

2.3.3. Do Opiekuna Placówki gdzie Imię i Nazwisko opiekuna wstaw bez polskich znaków do 

początkowego członu adresu mailowego: imie.nazwisko@um.wroc.pl .......................  

(Na przykład: Jan Kowalski posiada maila: jan.kowalski@um.wroc.pl) 

2.3.4. Do Sekretariatu Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych: wpp@um.wroc.pl..   

2.3.5. Do Centrum Zarządzania Kryzysowego: czk@um.wroc.pl ....................................  

2.4. Oczekuj odpowiedzi i wytycznych co dalszego postępowania ->..........................   

2.5. Niezależnie rozpocznij wdrażanie ogólnych wytycznych Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej -> ........................................................................................................  

2.6. Po około 15-30 minutach w przypadku braku odpowiedzi ->...............................  
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2.6.1. Wykonaj telefon do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:...................   

   Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 

tel. 071 329 58 43 lub tel. 071 361 46 91 lub tel. 071 361 46 92 lub tel. 693 900 908 lub tel. 781 

400 199 lub CAŁODOBOWO: 603 720 579  

2.7. W przypadku braku skutecznego kontaktu wyślij ponownie maila - patrz pkt 2.3.1.  

3. WDROŻENIE WYTYCZNYCH I DALSZE POSTĘPOWANIE 

3.1. Zastosuj i przekaż otrzymane wytyczne/opinię:.................................................  

3.1.1. Wyślij mail do Opiekuna Placówki gdzie Imię i Nazwisko opiekuna wstaw bez polskich znaków 

do początkowego członu adresu mailowego: imie.nazwisko@um.wroc.pl ..................  

(Na przykład: Jan Kowalski posiada maila: jan.kowalski@um.wroc.pl) 

3.1.2. Wyślij mail do Sekretariatu Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych: 

wpp@um.wroc.pl ..............................................................................................  

3.1.3. Otrzymane wytyczne/opinia wskazują na konieczność zawieszenia działalności placówki:  

* Wystąp z wnioskiem do organu prowadzącego o zawieszenie działalności placówki* 

* Oczekuj zgody organu prowadzącego i jednocześnie.........................................  

* Poinformuj Rodziców o wytycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

* Zastosuj wytyczne dotyczące bezpiecznego odbioru dzieci/uczniów.....................  

* Zastosuj wytyczne co do dalszego postępowania..............................................  

* Koordynuj działania w zakresie sytuacji kryzysowej..........................................   

3.1.4. Otrzymane wytyczne/opinia nie wskazują na konieczność zamknięcia/zawieszenia 

działalności placówki: 

* Poinformuj Rodziców dzieci/uczniów...............................................................  

3.2. Uzyskane zostały informacje zwrotne od Rodziców/Pracownika/Osoby w zakresie 

statusu podejrzenia zakażenia? 

3.2.1. □ TAK - podejrzenie było słuszne lub nie -> poinformuj rodziców dzieci/uczniów o statusie 

zdarzenia i przekaż wytyczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej co do dalszego 

postępowania -> przejdź do punktu 3.2.3............................................................  

3.2.2. □ NIE - Zawiadom Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji 

dzwoniąc pod numer: 071 328 30 41 do 49.......................................................  

3.2.3. Przekaż rodzicom dziecka/ucznia informację o konieczności przedstawienia zaświadczenia o 

braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły.............  

Data zdarzenia:............................................. 

Imię i Nazwisko:............................................ 

Podpis:  ........................................................ 


