PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC
PRACOWNIKA LUB UCZNIA SZKOŁY
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
Postępowanie wobec pracownika lub ucznia szkoły u którego zaobserwowano objawy
takie jak: wysoka temperatura ciała, gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń lub pracownik miał
kontakt z osoba chorą lub zarażoną koronawirusem:
1. Należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym
pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy
zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz
skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie
z procedurą ogólną.
2. Pracownicy oraz rodzice/prawni opiekunowie ucznia powinni przypadku wystąpienia
niepokojących objawów 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.
3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy lub przebywającego w szkole ucznia niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/nauki i odesłać
transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy
wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
4. Pracownik lub uczeń powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym
pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli
nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie
odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
5. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
6. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.

Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem
koronawirusa:
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem
sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu
przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi:
Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na
ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz klasach.
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60 %).
3. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą,
która kaszle, kicha i ma gorączkę.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być
zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może
spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z terenów,
gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy
przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na
oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać
innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi
pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, NIE należy od razu podejrzewać u siebie
zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić
do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
7. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
8. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje
dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.
•
•
•

(lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
(listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/bylesw-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
(lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego
Konsultanta
w
dziedzinie
chorób
zakaźnych
(dostępne
na
stronach: gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus).

