Załącznik 3
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników
szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.
§2
Pomieszczenie na odizolowanie osoby
W szkole funkcjonuje pomieszczenie 1 przeznaczone do odizolowania osoby, u której
podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej: „izolatka”).
Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp
do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
§3
Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
2. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy,
powinni zostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić na numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących
objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją
pracę i informuje o tym fakcie dyrektora lub osobę wyznaczoną -zachowując stosowny
dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
4. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu
zdezynfekowania obszaru w którym przebywał i poruszał się pracownik.
5. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się
na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia
przez nią wydawane.
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Alternatywnie GIS dopuszcza w swoich wytycznych wydzielenie specjalnego obszaru w pomieszczeniu,

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła,
poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
7. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po
opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie
dotykowe.
8. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej
stacji sanitarno- epidemiologicznej .
9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
10. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu(łatwy dostęp)
potrzebnych numerów telefonów w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.
§4
Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia
1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka,
duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane
od grupy - służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. Pracownik, który
zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora.
2. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicem/ rodzicami/ opiekunem/
opiekunami ucznia. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko
najszybciej jak to możliwe.
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami, osobami
upoważnionymi, opiekunami lub ignorowanie wezwania o wstawienie się w szkole,
dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Organ Prowadzący , Policję oraz Powiatową
Stację Epidemiologiczną.
4. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami
pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
5. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której
przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi,
mycie i dezynfekcja - stolików, krzeseł, zabawek).
6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie
środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce,
przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
7. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je ze szkoły przy głównych drzwiach
wejściowych do budynku placówki.

§5
Pozostałe regulacje
1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby zakaźnej
COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu niezbędnych
środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby zakaźnej
COVID-19 dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także
pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, by ustalić
dalsze postępowanie.
3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów
prawnych uczniów oraz, w niezbędnym zakresie, uczniów.

