




Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków
o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni

w tygodniu













• Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy
choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie
o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Zamieść w widocznym miejscu podstawowe informacje na temat
koronawirusa SARS-CoV-2



Zamieść w widocznym miejscu 
podstawowe informacje na temat 
koronawirusa SARS-CoV-2

http://www.kuratorium.gda.pl/ko
munikat-do-dyrektorow-
nauczycieli-uczniow-i-rodzicow/







INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH



zaobserwowałeś u siebie objawy, takie 

jak: gorączka, kaszel, duszność 

i problemy z oddychaniem lub

jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji
zaobserwujesz wyżej wymienione objawy
to:

 bezzwłocznie, telefonicznie

powiadom stację sanitarno-

epidemiologiczną

 lub zgłoś się bezpośrednio do

oddziału zakaźnego lub oddziału

obserwacyjno-zakaźnego, gdzie

określony zostanie dalszy tryb

postępowania medycznego.

nie zaobserwowałeś 

u siebie wyżej wymienionych 

objawów, to przez kolejne 

14 dni 

• kontroluj swój stan

zdrowia, czyli codziennie

mierz temperaturę ciała

oraz zwróć uwagę

na występowanie

objawów grypopodobnych

(złe samopoczucie, bóle

mięśniowe, kaszel).

miałeś kontakt 

z osobą chorą 

lub zakażoną 

koronawirusem

SARS-CoV-2 

to:

• bezzwłocznie,

telefonicznie

powiadom

stację sanitarno-

epidemiologiczną.

Gdynia:

https://psse.gdynia.pl/

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

https://psse.gdynia.pl/


https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-
narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

http://www.kuratorium.gda.pl/

http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-do-dyrektorow-nauczycieli-
uczniow-i-rodzicow/

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

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

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych
http://www.kuratorium.gda.pl/
http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-do-dyrektorow-nauczycieli-uczniow-i-rodzicow/
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/


ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 listopada 2018 r. 

§ 18.

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,

w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

1) dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub

2) organizacji zajęć w szkole lub placówce

- w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -

15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

3. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio organ prowadzący

lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

https://sip.lex.pl/


Dziękuję za uwagę


