PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy
chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny,
kombinezon oraz płyn do dezynfekcji rąk (w pomieszczeniu oraz przed wejściem do pomieszczenia).
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności,
katar, biegunka), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane
pomieszczenie – izolatorium – sala nr 100.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora, lub osobę zastępującą go.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem /opiekunem prawnym ucznia
i wzywa do natychmiastowego odbioru ucznia ze szkoły, informując o powodach. Czas odbioru ucznia
ze szkoły nie powinien przekroczyć 60 min od momentu zawiadomienia rodzica.
5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo
powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci
z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
7. Nauczyciel, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami
chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pielęgniarki lub innego pracownika szkoły, który zachowuje
wszelkie środki bezpieczeństwa.
9. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego na stanowisku, niepokojących objawów
sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora
lub osobę wyznaczoną przez niego o podejrzeniu, zachowując stosowny dystans i środki ostrożności,
aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
10. Dyrektor lub osoba wyznaczona zleca niezwłoczne wymycie i dezynfekcję obszaru, w którym
przebywał pracownik.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
12. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu
go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
13. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana
o zakażenie miała kontakt na terenie szkoły, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
14. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów,
czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
15. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia
na terenie szkoły zakażenia.
16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu
wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie
informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem
uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
17. Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem: odpady
wytworzone przez pracowników i uczniów szkoły takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki)
stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa,
są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady
zmieszane.

