Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa na terenie
Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu w okresie pandemii COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SOSNOWCU

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostają
podjęte następujące działania:
a) pracownik zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy,
b) pracownik zostaje umieszczony w izolacji w gabinecie higienistki szkoły
c) powiadomią się Powiatową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna,
która zastosuje odpowiednie procedury,
d) należy stosować się do zaleceń Państwowej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej,
e) wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły/przedszkola kolejnych dzieci.
2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, podejmuje się
następujące działania:
Nauczyciel:
a) sprawdza objawy złego samopoczucia, mierzy dziecku temperaturę
termometrem bezdotykowym;
b) zasięga opinii dyrektora, który kontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi
dalsze postępowanie sprawie dziecka.
c) zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica bądź opiekuna
prawnego spokój oraz odseparowanie od innych dzieci;
Dyrektor:
d) informuje o podejrzeniu Stację Santarno – Epidemiologiczną, która wyda
zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji
bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej;
e) zawiadamia Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka z placówki przez rodzica bądź
opiekuna prawnego, gdy objawy się nasilą dyrektor niezwłocznie zawiadamia
pogotowie ratunkowe.
4. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do zmierzenia
temperatury uważa się:
a) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest
podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka
(swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);
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b) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub
zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub
zasycha w oku);
c) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane,
płacze częściej niż zwykle;
d) system oddechowy: dziecko ma katar, problemy z oddychaniem,
e) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin
zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są
skutkiem choroby);
f) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina
wycieka dziecku z ust.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ dziecko/uczeń o którym
mowa w pkt. 1, poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji
powierzchni dotykowych (klamki, poręcz, uchwyty itp.).
Ustalić/ przygotować listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach zespołu szkół, w którym przebywała osoba podejrzana
o zakażenie.
Do pracy w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu mogą przychodzić jedynie zdrowe
osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni
przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Pracownikom zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Procedurę opracowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i wprowadzono zarządzeniem dyrektora.

