PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-19
w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie

§1
Informacje ogólne
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARSCoV-2 wywołującym chorobę COVID -19, wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz
pracowników niepedagogicznych.
§2
Informacje szczegółowe
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
3. Nauczyciele uzyskują na początku roku szkolnego od rodziców/prawnych opiekunów
aktualne numery telefonów niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zarażenia COVID19.
4. W przypadku podejrzenia zarażenia się koronawirusem przez ucznia, należy go odizolować
od innych osób przebywających w placówce w odrębnym pomieszczeniu wyznaczonym
przez dyrektora, izolatce, która znajduje się na parterze szkoły.
5. W czasie izolacji uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika
pedagogicznego szkoły, który jest zabezpieczony przed ewentualnym zakażeniem w środki
ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki, fartuch ochronny z długim rękawem, środki do
dezynfekcji)
6. O podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę lub osoby wskazane do
kontaktu oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu uzyskania decyzji, co do dalszego postępowania.
7. Wskazane jest, by inne osoby nie kontaktowały się z uczniem w izolatce. W wyjątkowych
sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne, osoby te muszą także używać indywidualnych środków
ochronnych.
8. W razie uzasadnionej potrzeby można zezwolić osobie izolowanej na dostęp do sanitariatu
w jego sąsiedztwie - (wymioty, biegunka u dzieci), z zachowaniem szczególnych zasad
rygoru sanitarnego.
9. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami klasy w której przebywało dziecko
z niepokojącymi objawami i umieszczone w izolatce, zobowiązany jest otoczyć ich opieką

i zadbać, by umyli ręce, wywietrzyć salę, a jeżeli to możliwe zmienić salę lub wyjść na
powietrze.
10. Rodzic odbierający ucznia z izolatki musi przy wejściu zdezynfekować ręce i posiadać
środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki).
11. Podczas odbioru dziecka rodzic musi zachować odległość 1,5 m od osoby przekazującej go.
12. Rodzic po uzyskaniu odpowiednich informacji postępuje zgodnie z zaleceniami
sanitarnymi, np. opuszcza szkołę.
13. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce dezynfekuje się i zdejmuje maseczkę, fartuch
i rękawice.
14. Izolatka, w której przebywał uczeń musi być wywietrzona, odkażona i umyta za pomocą
środków wirusobójczych.
15. W przypadku wystąpienia u nauczyciela lub innego pracownika szkoły objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy
i odizolować od innych.
16. Należy powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
17. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 15, niezbędne jest ustalenie
obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik i przeprowadzenie przez personel
sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej sprzątania
i dezynfekcji.
18. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
minimum.
19. Pomieszczenia w którym przebywała osoba u której podejrzewano wystąpienie objawów
choroby COVID-19, powinny zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy
zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

Z treścią poniższej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów
prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.

