Procedury postępowania
na wypadek podejrzenia zakażenia
COVID-19 obowiązujące na terenie
Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu

I. Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
COVID-19.

II. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów.
III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka.
3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. Izolatorium znajduje się w gabinecie profilaktyki zdrowotnej.
5. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że 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.
6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły:
1) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy.
2) Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
3) Osobę podejrzaną o zakażenie odizolować w izolatorium.
4) Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
inspektorat sanitarny.
6) Ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
7) Stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
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8. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp)
potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.
9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1. Jeżeli stwierdzimy objawy u dziecka mogące świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel,
duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) odsyłamy dziecko do pomieszczenia izolacji.
2. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów.
3. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
4. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wytypowany pracownik szkoły.
5. Opiekun musi być ubrany w sprzęt ochronny indywidulanej (fartuch, rękawice,
przyłbica).
6. Opiekun na bieżąco monitoruje stan zdrowia dziecka i co 15 min sprawdza
temperaturę ciała oraz zapisuje informacje na karcie dziecka (załącznik karta
informacyjna o stanie zdrowia ucznia w związku z Covid 19).
7. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
9. Ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,
w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.
10. Stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
V.

Postanowienia końcowe
1. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 obowiązują
w szkole od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
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