Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracowników lub uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

1. Na terenie szkoły nie może przebywad kadra pedagogiczna, pracownicy administracji
i obsługi, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby
zakaźnej.
2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni
pozostad w domu i skontaktowad się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskad teleporadę medyczną lub ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonid pod nr 999 lub 112 i poinformowad, że mogą byd zakażeni koronawirusem
oraz niezwłocznie poinformowad o zaistniałej sytuacji dyrekcję szkoły.
3. Pracownicy szkoły powinni śledzid informacje Głównego Inspektora Sanitarnego
i
Ministra
Zdrowia
dostępne
na
stronach
https://gis.gov.pl/
lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także zapoznad się z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Pracownicy szkoły w razie potrzeby stosują środki ochrony indywidualnej, np. maski,
przyłbice, rękawiczki, fartuchy.
5. W przypadku wykonywania swojego zadania na stanowisku pracy i wystąpienia
u nauczyciela albo pracownika administracji lub obsługi niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie poinformowad o tym
dyrekcję szkoły. Pracownik szkoły zostaje umieszczony w osobnym pomieszczeniu lub
wydzielonym obszarze, w którym będzie odseparowany od innych w odległości min.
2m z każdej strony. Pracownik może skontaktowad się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskad teleporadę medyczną lub powiadamia
się stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i
poleceo.
6. Nauczyciele w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na zarażenie się
koronawirusem przez uczestnika zajęd powinni niezwłoczne podjąd kroki mające na
celu odizolowanie ucznia od innych osób przebywających w placówce w odrębnym
pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym uczeo będzie odseparowany od
innych w odległości min. 2m z każdej strony. Nauczyciel powinien zawiadomid
dyrekcję szkoły, rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji. Pracownik
szkoły kontaktuje się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania oraz z
rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
7. Wyznaczony przez dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły pracownik szkoły ustala
obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba u której wystąpiły niepokojące
objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, następnie pracownicy obsługi
przeprowadzają tam sprzątanie, w szczególności powierzchnie dotykowe np. klamki,
poręcze, uchwyty.

8. Wyznaczony przez dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły pracownik szkoły ustala
listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie obszaru, w którym
przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
9. W przypadku wątpliwości należy zwracad się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
10. Należy stosowad się do zaleceo paostwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

