
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA  
LUB STWIERDZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19 

 
I. Wystąpienie charakterystycznych objawów związanych z zakażeniem koronawirusem 

(kaszel, gorączka, duszność, kłopoty z oddychaniem, ból mięśni, ogólne zmęczenie) lub 
opinia lekarza o podejrzeniu COVID-19. 

 
1. W przypadku gdy komendant formy/drużynowy uzyskał informację, że u uczestnika lub 

członka kadry formy/biwaku wystąpiły charakterystyczne objawy związane z zakażeniem 
koronawirusem lub istnieje opinia lekarza o podejrzeniu COVID-19, powiadamia właściwą 
miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o właściwym trybie 
postępowania. 

2. Osobie, u której wystąpią objawy charakterystyczne dla COVID-19, komendant 
formy/drużynowy zapewnia izolację w wydzielonym obszarze, z wydzielonym węzłem 
sanitarnym (WC, stanowisko do mycia) oraz wyznacza dedykowanego opiekuna, który 
zajmuje się osobą, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19 i wyposaża 
takiego opiekuna w indywidualne środki ochrony osobistej.  

3. Natychmiast po odizolowaniu osoby, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-
19, należy skontaktować się z lekarzem, celem zweryfikowania objawów występujących  
u osoby odizolowanej; 

4. Opiekun prowadzi dziennik obserwacji, odnotowując wszystkie zdarzenia dotyczące stanu 
chorego, zgłaszane dolegliwości, zapisy z pomiaru temperatury. Dziennik zawiera dane 
osobowe podlegające szczególnej ochronie, stanowi dokumentację medyczną. 

5. Opiekun zachowuje zaostrzone zasady dystansu w stosunku do pozostałych uczestników  
i kadry obozu, nie może podejmować innych zadań poza opieką nad osobą, u której wystąpiły 
objawy charakterystyczne dla COVID-19. 

6. Komendant formy/drużynowy niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) 
osoby, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19. Nadto, o zaistniałej 
sytuacji niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta hufca. Komendant hufca, bądź 
zastępująca go osoba drogą służbową powiadamiają właściwego komendanta chorągwi,  
a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również Naczelniczkę ZHP.  
W przypadku gdy sytuacja wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy powiadomić 
również właściwego terenowo komendanta chorągwi.  

7. W przypadku ujawnienia się osoby z objawami charakterystycznymi dla COVID-19, należy:  
a) niezwłocznie przeprowadzić dezynfekcję wszystkich pomieszczeń oraz sprzętu, a także 

każdorazowo przeprowadzać dezynfekcję pomiędzy korzystaniem z pomieszczeń  
i sprzętu przez poszczególne grupy; 

b) stosować środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) 
c) zwiększyć liczbę miejsc do mycia rąk i dozowników z płynem dezynfekcyjnym; 
d) ograniczyć do minimum kontakt bezpośredni pomiędzy kadrą i uczestnikami z różnych 

grup.  
8. W przypadku gdy stan zdrowia uczestnika nagle się pogorszy, zanim na miejsce przybędą 

rodzice bądź opiekunowie prawni, komendant formy/drużynowy wzywa karetkę pogotowia  
i przygotowuje dla jej zespołu informacje o stanie zdrowia wraz ze zgromadzoną dotychczas 
dokumentacją (dziennik obserwacji). 

9. Komendant formy/drużynowy zbiera następujące informacje: 
a) imiona i nazwiska osób kontaktujących się z ww. osobą w ramach organizowanej formy, 
b) obszary, w których przebywała ww. osoba w czasie organizowanej formy w celu 

ewentualnego przekazania odpowiednim służbom. 



 

10. Komendant formy/drużynowy zwraca szczególną uwagę na stosowanie zasad 
bezpieczeństwa, które ograniczą ryzyko transmisji choroby COVID-19. 

11. W przypadku otrzymania informacji o pozytywnym wyniku testu na CVOVID-19 należy podjąć 
działania określone w części II.  
 

II. Stwierdzenie u uczestnika lub członka kadry formy/biwaku choroby COVID-19, potwierdzonej 
wynikiem testu. 
 

1. W przypadku gdy komendant formy/drużynowy uzyskał informację, że u uczestnika lub 
członka kadry stwierdzono COVID-19, powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-
epidemiologiczną w celu uzyskania informacji o właściwym trybie postępowania. 

2. Komendant formy/drużynowy: 
1) niezwłocznie powiadamia o zachorowaniu rodziców (opiekunów prawnych) i właściwego 

komendanta (hufca/chorągwi), 
2) informuje wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) o podjętych czynnościach, a także 

o ewentualnych utrudnieniach w funkcjonowaniu wyjazdu, będących konsekwencją 
informacji uzyskanych od właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
Informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, komendant formy/drużynowy 
przekazuje także do komendanta hufca bądź chorągwi. Komendant hufca, bądź 
zastępująca go osoba drogą służbową powiadamiają właściwego komendanta chorągwi, 
a w sytuacjach zagrożenia życia i godzących w dobre imię ZHP, również Naczelniczkę ZHP. 
W przypadku gdy sytuacja wystąpiła na terenie działania innej chorągwi, należy 
powiadomić również właściwego terenowo komendanta chorągwi. 

3) zbiera informacje określone w cz. I pkt 3 
4) w miarę możliwości odizolowuje miejsca, w których przebywała zakażona osoba,  
5) informuje, z zachowaniem prywatności, rodziców/prawnych opiekunów uczestników lub 

pełnoletnich uczestników, że mogły mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, 
6) podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania funkcjonowania uczestników  

i kadry w sposób zapewniający możliwie największy poziom bezpieczeństwa, 
7) zleca firmie wykonującej usługi dezynfekcyjne przeprowadzenie dezynfekcji obszarów,  

z którymi miała kontakt osoba chora. 
3. Po otrzymaniu ewentualnej decyzji odnośnie zamknięcia formy, komendant 

formy/drużynowy ustala czynności, które należy wykonać. 
4. Komendant formy/drużynowy informuje rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich 

uczestników oraz członków kadry o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją. 
5. Komendant formy/drużynowy zaleca wszystkim uczestnikom kontakt z właściwą miejscowo 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, obserwację stanu zdrowia i ograniczanie kontaktu  
z innymi osobami. 

 
III. Postanowienia końcowe 
 

1. Za wprowadzenie procedur i ich stosowanie odpowiada komendant formy/drużynowy. 
2. Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy członkowie formy. 
3. W przypadku pytań, wątpliwości należy zwrócić się do terenowej PSSE. 

 
 


