PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA
U UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 NA TERENIE ZESPOŁU
SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 2 W TARNOBRZEGU


W przypadku wystąpienia u ucznia podejrzenia zakażenia koronawirusem (temperatura,
duszności, kaszel, utrata smaku i węchu) nauczyciel prowadzący zajęcia informuje
telefonicznie o tym fakcie sekretariat w celu wyznaczenia zastępstwa i odizolowania ucznia.
Uczeń, który zaobserwuje u siebie objawy chorobowe zwraca się do najbliżej stojącego
nauczyciela.



Uczeń oraz nauczyciel zobowiązani są niezwłocznie założyć posiadane maseczki lub przyłbice.



Po ustaleniu zastępstwa, nauczyciel lub wyznaczona osoba udaje się z uczniem do izolatki
z zachowaniem dystansu 2 m.



Izolatka znajduje się w sali nr 45 na I piętrze w budynku szkoły podstawowej.



W izolatce znajdują się leżanka, ławka i krzesło oraz środki ochrony indywidualnej dla
pracownika (fartuch/kombinezon, maseczka, rękawiczki, przyłbica, gogle oraz worki na zużyte
środki), płyn do dezynfekcji, termometr bezdotykowy, Rejestr podejrzanych o zakażenie oraz
spis numerów telefonów wszystkich rodziców.



Po przyprowadzeniu ucznia do izolatki pracownik ubiera się w środki ochrony indywidualnej.
Następnie mierzy dziecku temperaturę oraz pyta o objawy złego samopoczucia. Wszystkie
informacje zapisuje w rejestrze podejrzanych o zakażenie.



Pracownik informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).



Uczeń przebywa w izolatce z wyznawczym pracownikiem do czasu przybycia rodzica/
opiekuna prawnego.



W pomieszczeniu pomiędzy pracownikiem a uczniem musi być zapewnione min. 2 m
odległości.



Rodzic po odebraniu dziecka z objawami choroby zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a następnie
postępowania według zaleceń.



W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować
o zaistniałej sytuacji w tym podejrzeniu zachorowania na COVID-19 w celu uzyskania
pomocy.



Nauczyciel po odebraniu ucznia przez rodzica/opiekuna otwiera okno i wietrzy izolatkę. Ściąga
przyłbicę i gogle, a następnie je dezynfekuje i pozostawia na stole. Rozbiera się z fartucha/
kombinezonu wkłada go do worka oraz szczelnie zamyka. Wyrzuca rękawiczki i maseczkę
jednorazowego użytku do specjalnego kosza. Dezynfekuje ręce. Po wyjściu z pomieszczenia
myje ręce ciepłą wodą z mydłem oraz ponownie je dezynfekuje, a następnie powraca do zajęć
lekcyjnych.



Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń musi być poddany dezynfekcji.



W przypadku otrzymania od rodzica lub Państwowej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej potwierdzenia zakażenia ucznia wirusem SARS-CoV-2 postępować według
wytycznych i wskazówek Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.



Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach
szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

