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Procedura postępowania

w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły 

zakażenia koronawirusem

1 Nauczyciele  i  pracownicy  w  przypadku  wystąpienia  objawów  wskazujących
na chorobę zakaźną (podwyższona temperatura, kaszel itp.) powinni pozostać
w domu  i  skontaktować  się  telefonicznie  z  lekarzem  podstawowej  opieki
zdrowotnej oraz poinformować o tym dyrektora lub wicedyrektora.

2 Osoba  dorosła,  która  podczas  pobytu  w  szkole  zaobserwuje  co  najmniej
jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

1 osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę
ochronną dla otoczenia, 

2 jak  najszybciej  skontaktować  się  telefonicznie  z  najbliższą  stacją
sanitarno-epidemiologiczną  lub lekarzem,

3 do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób
pracujących  w  szkole  w  wyznaczonym  pomieszczeniu  (izolatorium),
które znajduje się obok gabinetu psychologa w części szkoły od strony
ul. Kosynierów,

4 powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach.
3 Pracownik  szkoły  po powiadomieniu  dyrektora  o swoim podejrzeniu  może

bezzwłocznie  zgłosić  się  do  szpitala  z  oddziałem  zakaźnym,  unikając
transportu  publicznego.  Jeśli  nie  posiada  własnego  transportu,  stacja
sanitarno-epidemiologiczna  ma  możliwość  wysłania  karetki.  Dalszy  tryb
postępowania medycznego określa szpital.

4 Dyrektor  szkoły  mając  wiedzę  o  podejrzeniu  przypadku  zakażenia
u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.

5 W  przypadku,  gdy  osoba  podejrzana  o  zakażenie  zostaje  skierowana
do szpitala  celem  dalszej  diagnostyki  i  wykonania  testów  na  obecność
koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym
dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki
profilaktyczne. 

6 W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad
oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora. 
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7 Pomieszczenie,  w  którym  przebywała  osoba  podejrzana  o  zakażenie
koronawirusem  zostaje  wyłączone  z  funkcjonowania  do  czasu
przeprowadzenia dezynfekcji.

8 Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym
samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie.

9 Osoby,  które  przebywały  w tym samym czasie  i  w tych  samych miejscach
co osoba  podejrzana  o  zakażenie  zobowiązane  są  stosować  się
do wytycznych  GIS  dostępnych  na  stronie  gov.pl/web/koronawirus/  lub
gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10 Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt
z  podejrzanym  o  zakażenie  pracownikiem  zostaje  podjęta  w  kontakcie
ze służbami sanitarnymi


