
PROCEDURA 

regulująca postępowanie w Powiatowym Zespole Poradni                                                         

Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2 

 aktualizacja z dnia 30 grudnia 2020r. 

1. Procedura dotyczy zarówno pracowników jak i klientów Powiatowego Zespołu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku.  

2. Osoby z objawami chorobowymi nie powinny zgłaszać się do poradni, o zaistniałym fakcie  

powinna poinformować telefonicznie pracowników poradni.  

3. Osoby wykazujące objawy typowe dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 podlegają 

czasowemu odizolowaniu w gabinecie nr 13, do chwili ustalenia dalszego postępowania.  

4. Za objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 uznaje się: 

− gorączkę (powyżej 38 stopni C),  

− uporczywy kaszel, 

− problemy z oddychaniem,  

− katar, 

− zaczerwienione spojówki,  

− ból gardła,  

− bóle mięśniowe,  

− wysypkę,  

− ogólne złe samopoczucie,  

− inne nietypowe.  

5. Sytuacje podejrzenia o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 podlegają konsultacji 

telefonicznej z:  

- lekarzem pierwszego kontaktu klienta, 

- z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną Kraśniku telefon: 81 884-36-73, 

- z Państwową Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie,                                   

przy ul. Pielęgniarek 6 Wojewódzki Inspektor Sanitarny: 81 743 46 96 centrala: 81 743 42 72 

lub 81 533 41 00 w godzinach: 8.00 – 20.00 81 53 34 68;  81 53 34 47; 81 53 34 48;  81 53 34 

50; 81 53 34 58,  

 



   6. Dalsze postępowanie uzależnione jest od wyników ww. konsultacji. 

 Możliwe środki zaradcze: 

 skierowanie osoby, wykazującej niepokojące objawy do domu, z wykorzystaniem 

transportu innego niż środki komunikacji publicznej,  

 przewiezienie osoby, wykazującej niepokojące objawy do szpitala,                                          

z wykorzystaniem transportu medycznego.  

7. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 osoby przebywającej                 

w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku 

niezbędne jest zastosowanie się do wskazań sanitarnych i wdrożenie procedur 

epidemiologicznych, m. in.: zdezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów, skierowanie na 

kwarantannę osób, które były w kontakcie z chorym. 

 8. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 osoby przebywającej               

w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych                         

w Kraśniku i skierowania jej na kwarantannę lub leczenie należy o tym fakcie poinformować 

organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego: − Wydziału Edukacji i Sportu 

Starostwa Powiatowego w Kraśniku telefon: (081) 826 17 90− Kuratorium Oświaty                               

i Wychowania w Lublinie centrala: 81 538 52 00 9.  

Wykaz ważnych telefonów zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń w sekretariacie poradni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


