Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której
stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.
Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn
do dezynfekcji rąk.
2. Pomieszczenia do izolacji osoby z podejrzeniem choroby zakaźnej z
podziałem na strefy:
a) sala C5 dla uczniów z oddziałów na drugim piętrze budynku C;
b) gabinet pedagoga dla uczniów przebywających na pierwszym piętrze
budynku C;
c) sala A6 dla uczniów przebywających w budynku A;
d) sala B15 dla uczniów przebywających w budynku B;
e) sala B3 dla dzieci z przedszkola.
3. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie
zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu –
termometr znajduje się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej, sekretariacie szkoły.
Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.
4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują
na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich
jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym
powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od
grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie (pkt 2), w przypadku
braku możliwości skorzystania z pomieszczenia należy odizolować dziecko i
zachować dystans od innych osób co najmniej 2 metry.
5. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje telefonicznie o tym
dyrektora lub osobę go zastępującą - wicedyrektora.
6. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie
– telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do
niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
7. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o
zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową
Stację Epidemiologiczną.

8. Wskazany przez dyrektora pracownik (wychowawca lub sekretarz) kontaktuje
się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej
sytuacji.
9. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do
innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta
i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik
dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po
zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady
zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych.
10.
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 i rękawiczki.
11.
Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem
środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby
przekazującej dziecko, mają osłona nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą
rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik
szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji
wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.
12. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku
niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie
przerywa swoją pracę i informuje telefonicznie dyrektora lub osobę wyznaczoną,
wicedyrektora o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności,
aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem
opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażeni COVID-19.
13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do
budynku szkoły) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń
przez nią wydawanych.
14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem
zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe,
takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego
wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków
ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), za po zakończonej pracy
zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i
myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.

15. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami
chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane
są powierzchnie dotykowe.
16. 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.
17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia
COVID-19.
18. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych
działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
19. 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.
20. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr
występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg
oddechowych uczniów i pracowników. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji
papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków
chorobowych. Po 14 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe
osoba prowadząca rejestr wymazuje z tabeli rejestru.

