Procedura postępowania
na wypadek zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przychodzić do szkoły.
]

3. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji osób, u których stwierdzono objawy
chorobowe. Pomieszczenie zostało zaopatrzone w płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki.
4. W widocznym miejscu umieszczone zostały numery telefonów, w tym do stacji sanitarnoepidemiologicznej i służb medycznych.
5. Na drzwiach wejściowych do szkoły wywieszono informację o ograniczoności wejścia do szkoły
dla osób spoza grona uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
6. Przed wejściem do szkoły zorganizowano punkt dezynfekcji rąk oraz zamieszczono tam instrukcję
jej przeprowadzenia.
7. Przy wejściu umiejscowiono kosz na odpady- środki ochrony indywidualnej. • Biorąc pod uwagę
indywidualnie każdy zaistniały przypadek stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.
8. Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590, gdzie można uzyskać więcej
informacji dotyczących postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem.
PODEJRZENIE ZARAŻENIA U UCZNIA/ABSOLWENTA
1. Uczeń jest izolowany od grupy w przypadku niepokojących objawów (katar, kaszel, utrata smaku,
temperatura, duszności) i pozostaje pod opieką nauczyciela.
2. Nauczyciel/opiekun informuje telefonicznie o objawach chorobowych ucznia jego
rodziców/opiekunów, dyrektora szkoły i kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania.
3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun nie odbiera telefonu, dyrektor może powiadomić o tym fakcie
policję i sąd rodzinny.
4. Nauczyciel bądź opiekun grupy informuje rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji.
5. Nauczyciel przechodzi z uczniami do innej sali, a sala w której przebywała grupa jest
dezynfekowana.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostają powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
7. Uczeń/absolwent w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela/opiekuna, który zachowuje środki
bezpieczeństwa.
8. Rodzice odbierają chorą osobę przy głównym wejściu do szkoły.
9. Osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza listę osób, z którymi osoba chora miała kontakt.
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PODEJRZENIE ZARAŻENIA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY

1. Nauczyciel/pracownik szkoły, u którego zauważono niepokojące objawy na stanowisku pracy,
zostaje natychmiastowo odsunięty od pracy. Wstrzymane zostaje również przyjmowanie kolejnych
grup do szkoły.

2. Powiadomiona zostaje właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno - epidemiologiczna [(17)
854 19 09 ,+48 606 399 989] oraz przestrzegane są ściśle wydawane przez nią instrukcje i polecenia.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostają powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) .

4. Dalsze prace związane są z zastosowaniem się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
inspektorat sanitarny.

5. Osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza listę osób, z którymi osoba chora miała kontakt.
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