Załącznik nr 1
do „Regulaminu organizacji
pracy i zajęć w szkole Podstawowej nr 5
im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
w czasie stanu epidemii w związku
z zakażeniem wirusem Sars-Cov-2”

Procedury postępowania z uczniem lub pracownikiem, u którego występują objawy
sugerujące zakażenie COVID 19

§1
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą posyłać
dziecka do szkoły ani sami do niej przychodzić.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować Dyrektora, a także skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania
dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe podczas pobytu w szkole.
5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych dziecko przebywa w izolatorium pod opieką
wyznaczonego przez dyrektora pracownika z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków
bezpieczeństwa. Rodzice/opiekunowie prawni powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
7. Dalsze kroki podejmuje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną. O podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców
i pracowników szkoły.
8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. Należy ustalić liczbę osób znajdujących się w tym samym czasie w części/częściach placówki,
w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§2
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Jeśli pracownik przebywający w domu zauważy u siebie niepokojące objawy, nie powinien
przychodzić do pracy.
2. O niepokojących objawach pracownik powinien niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły
i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie
pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia
dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób (przechodzi do izolatorium
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 2, odpowiednie służby sanitarne,
medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie
przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy konieczne jest wdrożenie
dodatkowych procedur w tym konkretnym przypadku.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w której
przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich
pracowników oraz rodziców.

