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Kto w szkole specjalnej powinien pilnować dziecka z podejrzenia wystąpienia zakażenia
wirusem SARS-CoV-19 do czasu odebrania go przez rodziców?

Odpowiedź
Na podstawie ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910) - dalej pr.ośw. oraz wytycznych i
zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dyrektor szkoły może ustalić
(np. w drodze zarządzenia) szczegółowy sposób postępowania w danej placówce w przypadku podejrzenia wystąpienia
zakażenia wirusem SARS-CoV-19 lub też wydać polecenie określonej osobie (np. nauczycielowi lub innej osobie)
sprawowania opieki nad uczniem w okresie tej izolacji.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze
zm.), Główny Inspektor Sanitarny lub inne upoważnione przez GIS organy inspekcji mogą wydawać m.in. jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie
realizacji zadań w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia
się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Takie wytyczne i zalecenia
zostały wydane w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w odniesieniu do szkół:
-  Wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r. - dalej wytyczne oraz
- zalecenia z dnia 12.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów
publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej - dalej zalecenia.
Z dokumentów tych wynika m. in.:
- obowiązek wyznaczenie pomieszczenia lub obszaru do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania u niej objawów
chorobowych sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-19,
- jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w
szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
Powołane wytyczne i zalecenia nie precyzują jednak kto i jak długo sprawuje opiekę nad uczniem podlegającym
odizolowaniu.
Kompetencje do wyznaczenia osoby sprawującej opiekę na uczniem w okresie tej izolacji przysługują dyrektorowi z mocy
przepisów pr.ośw. Zgodnie z art. 68 ust. 1 pr.ośw., dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
- kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz (pkt 1),
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
prozdrowotne pkt 3),
- wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę lub placówkę (pkt 6),
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych (pkt 7).
Na podstawie powyższych kompetencji dyrektor szkoły może ustalić (np. w drodze zarządzenia) szczegółowy sposób
postępowania w danej placówce w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-19 lub też wydać
polecenie określonej osobie (np. nauczycielowi lub innej osobie) sprawowania opieki nad uczniem w okresie tej izolacji.
Tego rodzaju akty wewnętrzne zostały wydane w przypadku wielu placówek oświatowych i są wiążące w stosunku do
zatrudnionego w nim personelu.

Czy dyrektor szkoły specjalnej może kazać opiekować się, nadzorować, pilnować dziecko, które po zaprezentowaniu
objawów potencjalnej infekcji (kaszel, gorączka) zostało umieszczone w izolatce w oczekiwaniu na przyjście opiekuna?
Kto ma pilnować takie dziecko do czasu przybycia opiekuna?
Takie dziecko często nie będzie w stanie nosić maseczki, a na opiekuna trzeba będzie czekać nawet kilka godzin.
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