Zasady zachowania w procedurze postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów
choroby COVID-19
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub
w izolacji.
2. Wychowawcy klas, a w razie ich nieobecności nauczyciele przeprowadzający pierwsze zajęcia
z grupą w danym dniu, przeprowadzają badanie temperatury ciała ucznia przy pomocy
termometru bezdotykowego. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu w danej grupie.
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje Dyrektora szkoły. Dyrektor
wraz z pielęgniarką szkolną izolują ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 1,5 m
odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzicie/opiekunowie
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców, ucznia umieszcza się
w odrębnym pomieszczeniu.
a) Zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych,
konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać
dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym
stanem epidemii.
4. Dyrektor po uzyskaniu informacji od rodzica o zachorowaniu, informuje najbliższą powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną oddział Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu. Postępuje według jej dalszych zaleceń. Informacja
taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby,
podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.
5. W przypadku zaobserwowania objawów COVID-19 u ucznia w czasie pobytu w domu, rodzice
mają obowiązek powiadomić niezwłocznie Dyrektora. Rodzic ma obowiązek kontaktu
z lekarzem. O wyniku konsultacji informuje Dyrektora szkoły.
a) Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19
otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić
dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustali listę
kontaktów osoby zakażonej.

6. Pomieszczenie, o którym mowa w pkt 3 jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn
dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani
uczniowie.
7. Po umieszczeniu ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji
z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
8. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów
choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający
przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
9. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia
należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub
osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
10. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel
sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe
czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń
lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

