Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów
chorobowych u osób przebywających na terenie PSM II st.
im. R. Bukowskiego we Wrocławiu od 1 września 2020 r.
1. W szkole wydziela się pomieszczenie - izolatkę, salę -1.25, wyposażoną w środki
ochrony osobistej (płyn dezynfekujący, maseczki, rękawiczki, fartuch), która zostanie
uruchomiona w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych. W
przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na zakażenie wirusem COVID-19
umieszcza się tam zainfekowaną osobę do czasu powiadomienia Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. W przypadku zauważenia u ucznia niepokojących objawów (gorączka, kaszel,
duszności) stanowiących podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID – 19 lub
inną chorobą zakaźną:
a. nauczyciel w trybie pilnym telefonicznie zawiadamia poprzez sekretariat lub
portiernię dyrektora o zaistniałej sytuacji.
b. nauczyciel bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, rękawiczki i
niezwłocznie doprowadza ucznia do utworzonej izolatki.
c. nauczyciel zapewnia opiekę uczniowi utrzymując 2 m odległości do czasu
pojawienia się służb medycznych
d. dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną,
przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu ucznia dzwoni
pod nr telefonu 999 lub 112
e. nauczyciel telefonicznie informuje rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji.
f. dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym
inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno– epidemiologiczną poczynając od:
i.
wstrzymania przyjmowania uczniów,
ii.
ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,
iii.
poddanie dezynfekcji szkołę, a w szczególności obszaru, w którym
poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem uczeń.
3. W przypadku gdy u pracownika podczas pobytu w pracy stwierdzono podejrzenie
zakażenia koronawirusem COVID – 19 (gorączka, kaszel, duszności):
a. pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego
pomieszczenia tzw. izolatorium, zapewniając niezbędną opiekę uczniom,
b. dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną,
przekazując wszystkie niezbędne dane, a w razie złego stanu pracownika
dzwoni pod nr telefonu 999 lub 112
c. dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym
inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno– epidemiologiczną poczynając od:
i.
wstrzymania przyjmowania uczniów,
ii.
ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce,
iii.
poddanie dezynfekcji szkołę, a w szczególności obszaru, w którym
poruszał się podejrzany o zakażenie koronawirusem pracownik.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem w tym w szczególności gorączka, kaszel pracownicy szkoły powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112.
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostanie
ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
6. W przypadku stwierdzania SARS-CoV-2 zostaną podjęte czynności wskazane przez
inspektora sanitarnego.

