
 

PROCEDURA 

postępowania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie  

w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. Procedura dotyczy zarówno pracowników, jak i klientów PPP nr 1 w Lublinie. 
2. Osoby z objawami chorobowymi nie powinny zgłaszać się do poradni, a o tym fakcie poinformować 

telefonicznie. 
3. Osoby wykazujące objawy typowe dla zakażenia COVID-19 podlegają czasowemu odizolowaniu w 

gabinecie nr 2, do chwili ustalenia dalszego postępowania. 
4. Za objawy wskazujące na możliwe zakażenie COVID-19 uznaje się: 

 podwyższona temperatura 
 ból gardła 
 uporczywy kaszel 
 problemy z oddychaniem 
 i inne nietypowe. 

5. Sytuacje podejrzenia o zakażenie koronawirusem podlegają konsultacji telefonicznej z: 
 z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, przy ul. Uniwersyteckiej 12 

w dni powszednie w godzinach: 7.30 – 18.00 
tel.: 81 47 87 147; 81 47 87 102;  81 47 87 114;  81 47 87 129 

w sobotę i w niedzielę w godzinach: 9.00 – 18.00 
w sytuacjach kryzysowych poza godzinami pracy: 605 194 800 

 z Państwową Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, przy ul. Pielęgniarek 6 
wojewódzki inspektor sanitarny:  tel. 81 743 46 96 
centrala: tel. 81 743 42 72   lub   tel. 81 533 41 00 
w godzinach: 8.00 – 20.00 

tel.: 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 COVID-19 osoby przebywającej w pomieszczeniach PPP nr 1 

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 COVID-19 osoby przebywającej w pomieszczeniach PPP nr 1  

i skierowania jej na kwarantannę lub leczenie należy o tym fakcie poinformować organ prowadzący oraz 

organ nadzoru pedagogicznego 
 Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin 

sekretariat: tel. 81 466 39 00 
 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie 

centrala: tel. 81 538 52 00 
9. Załącznik do niniejszej procedury stanowi wykaz ważnych telefonów (Załącznik nr 1). 
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