WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII
COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. F. CHOPINA
w SOCHACZEWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA
ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19
I.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy zakażenia u siebie lub swojego dziecka, nie
mogą przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (kaszel, duszność oraz
podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC) niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
dyrektora szkoły, który natychmiast kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami
prawnymi).
4. Rodzice proszeni są o pilne odebrania dziecka ze szkoły.
5. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego, uczeń przebywa w Izolatorium pod opieką
wyznaczonej przez dyrektora osoby, zachowującej wszelkie środki ostrożności i zasady reżimu
sanitarnego (założenie maseczki, rękawiczek, zachowanie odległości).
6. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
7. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m
odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej
odebrać dziecko ze szkoły.
8. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
9. O zaistniałej sytuacji dyrektor niezwłocznie powiadamia Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Sochaczewie ( tel. 883 353 506) oraz organ prowadzący szkołę.
10. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego wystąpiło podejrzenie zakażeniem COVID-19,
telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej informowani są o zaistniałej sytuacji.
11. Dyrektor postępuje zgodnie z dalszymi wytycznymi odnośnie decyzji o wdrożeniu
ewentualnych dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
12. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
13. Obszar i pomieszczenia, w którym przebywał i poruszał się uczeń z podejrzeniem COVID-19 jest
niezwłocznie i skrupulatnie myte, a powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki światła,
poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

14. Pomieszczenie, które było miejscem izolacji ucznia z objawami chorobowymi po jego
opuszczeniu zostaje skrupulatnie myte, dezynfekowane są wszystkie miejsca dotykowe.
15. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w
których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

II.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów zakażenia
COVID-19, nie przychodzi do pracy. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej
sytuacji i kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala,
a w razie pogarszającego się stanu zdrowia dzwoni na pogotowie pod numer 999 lub 112.
2. Pracownik przebywający w pracy, który zaobserwował u siebie jeden z objawów zakażenia
COVID-19 (kaszel, duszność oraz podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC)
niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe) i
powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor podejmuje następujące działania:
a) kieruje pracownika do izolatorium,
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca
kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy.
3. Pracownik z objawami zakażenia powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem
kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
4. O wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje
dyrektora szkoły.
5. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami zakażenia.
6. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to zastępująca go osoba otwiera okno i podaje
uczniom instrukcje, aby nie zbliżały się do siebie, założyły maski jednorazowe i zdezynfekowały
ręce.
7. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 2 odpowiednie służby
sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
8. Dyrektor postępuje zgodnie z dalszymi wytycznymi odnośnie decyzji o wdrożeniu
ewentualnych dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
10. Obszar w, którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem COVID-19 jest
niezwłocznie i skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki światła,
poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
11. Pomieszczenie, które było miejscem izolacji dla pracownika z objawami chorobowymi po jego
opuszczeniu zostaje skrupulatnie myte, dezynfekowane są wszystkie miejsca dotykowe.
12. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w
których przebywał pracownik podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

