
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19

1. W  przypadku  stwierdzenia  objawów  chorobowych  u  dziecka  (czyli kaszel,
gorączka,  duszności  itp.)  jest  niezwłocznie  izolowane  w  specjalnie
przygotowanym pomieszczeniu, które jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i
płyn do dezynfekcji (gabinet profilaktyki w szkole).

2. Pracownik, który zaobserwował w/w objawy powiadamia dyrektora lub osobę
go zastępującą.

3. Dyrektor z kolei powiadamia telefonicznie rodzica/ opiekuna prawnego prosząc
o  natychmiastowy  odbiór  dziecka  ze  szkoły,  jednocześnie  powiadamiając
Powiatową Stację Epidemiologiczną.

4. W  przypadku  braku  kontaktu,  bądź  zlekceważenie  odbioru  dziecka  dyrektor
może powiadomić Policję lub Sąd Rodzinny.

5. O  zaistniałej  sytuacji  telefonicznie  są  zawiadamiani  rodzice  pozostałych
uczniów.

6. Dziecko z podejrzeniem zakażenia przebywa w specjalnie przygotowanym
pomieszczeniu pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje znane mu środki
bezpieczeństwa  (dezynfekcja  rąk  przed  wejściem  lub  wyjściem,  maseczka
ochronna, jednorazowe rękawiczki), czeka na odbiór przez rodziców, a jeśli jego
stan się pogarsza, to również na powiadomione pogotowie.

7. Rodzice  odbierają  dziecko,  które  przebywało  w pomieszczeniu  izolowanym,  
w drzwiach głównych wejścia do szkoły.

8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku objawów
chorobowych  sugerujących   zakażenie,  niezwłocznie  przerywa   on  pracę   
i  powiadamia dyrektora lub osobę zastępującą go o zaistniałym podejrzeniu
zachowując odpowiedni dystans i środki ostrożności zapobiegając przenoszeniu
się wirusa.

9. Dyrektor  powiadamia  Powiatową  Stację  Sanitarno   –  Epidemiologiczną     
i jednocześnie wstrzymuje przyjmowanie do szkoły innych dzieci, równocześnie
zarządzając   dezynfekcję   miejsca,   w   którym   przebywał    i  poruszał  się
pracownik oraz stosuje się do zaleceń wydanych przez w/w Powiatową Stację
Sanitarno – Epidemiologiczną.

10. Dyrektor  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona  sporządza  listę  osób
przebywających  na  terenie  szkoły  podczas  wystąpienia  o  dzieci  lub
pracowników  podejrzanych  objawów,  aby  w  razie  potrzeby  przekazać  ją  
do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

11.W  przypadku  uzyskania  informacji    od   rodziców  lub   pracowników  
o potwierdzonym przypadku zarażenia wirusem COVID-19 u osoby, która  
w ostatnim tygodniu pracowała w szkole, dyrektor niezwłocznie powiadamia
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek  
z dalszym postępowaniem.


