
 
 

PROCEDURA  
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem  

Sars-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 u opiekuna,  
trenera, instruktora, pracownika lub uczestnika  

zajęć Klubu Sportowego „HAND to HAND 1” 
 
 
1. DOROŚLI → osobę pełnoletnią podejrzaną o zarażenie koronawirusem należy: 

a. niezwłocznie odsunąć od pracy, prowadzenia zajęć lub uczestnictwa w zajęciach 
b. odizolować w wyznaczonym do tego miejscu lub wydzielonym obszarze i zapewnić do opieki 

osobę wyposażoną w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji 
c. poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do 

domu albo oddziału zakaźnego 
 

2. DZIECI i MŁODZIEŻ → osobę niepełnoletnią podejrzaną o zarażenie koronawirusem należy: 
a. niezwłocznie odsunąć od uczestniczenia w zajęciach 

b. odizolować w wyznaczonym do tego miejscu lub wydzielonym obszarze i zapewnić opiekę osoby 

dorosłej wyposażonej w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji 

c. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego 

odebrania dziecka 
 

3. ZAJĘCIA → należy przerwać zajęcia oraz: 
a. przewietrzyć salę, gruntownie zdezynfekować podłogę i przestrzenie, w których przebywała 

osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem, ich części wspólne, urządzenia i przyrządy, które 
były wykorzystywane w trakcie zajęć  

b. ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których 
przebywała osoba z objawami zakażenia 
 

O zdarzeniu należy poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca 
lokalizacji obiektu i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 

W razie pogarszania się stanu zdrowia w/w osób należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o 
możliwości zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19. 
 

Procedura obowiązuje od dnia 28 czerwca 2020 r. do odwołania 
 

WAŻNE TELEFONY: 

Telefon alarmowy (należy dzwonić przede wszystkim wtedy, gdy 
sytuacja wymaga przybycia co najmniej dwóch służb ratowniczych) 

112 

Pogotowie ratunkowe 999 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21 

606 10 80 40 

Infolinia NFZ w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu  
w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 

800 190 590 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,  
ul Wołoska 137 

22 508 20 00 

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,  
ul. Wolska 37 

22 335 53 32 
22 335 52 61 

Dyżurny Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego:  

502 171 171 

 


