
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół

Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

nr ZSZ.021.1.12 .2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej

COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze  procedury  powstały  w  oparciu  o  wytyczne  Ministra  Edukacji  Narodowej,

Ministra  Zdrowia  i  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dla  szkół  podstawowych

i ponadpodstawowych obowiązujące od dnia 1 września 2021 r.

2. Celem procedur  jest  zminimalizowanie  ryzyka wystąpienia  zakażenia  wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, rodziców oraz pracowników

Zespołu  Szkół  Zawodowych  Nr  1  im.  Józefa  Psarskiego  w Ostrołęce,  zwanego  dalej

„szkołą”.

§2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

1. W  szkole  funkcjonuje  pomieszczenie  przeznaczone  do  odizolowania  osoby,  u  której

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej: „izolatka”) – sala

nr  08A  znajdująca  się  na  parterze  budynku  szkoły.  Pomieszczenie  jest  wyposażone

w środki  ochrony  osobistej  oraz  płyn  dezynfekujący.  Dostęp  do  pomieszczenia  mają

wyłącznie pracownicy szkoły. Klucz do pomieszczenia znajduje się w pokoju zastępców

dyrektora szkoły.

2. Po  każdym  użyciu  pomieszczenia  przez  ucznia  lub  pracownika  szkoły,  u  którego

podejrzewano  wystąpienie  objawów  choroby  zakaźnej  COVID-19,  pomieszczenie

powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający z zastosowaniem wszystkich

niezbędnych środków ochrony osobistej.

§3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
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2. Pracownik,  który  przed  przyjściem  do  pracy  zauważy  u  siebie  niepokojące  objawy,

powinien  pozostać  w  domu  oraz  skontaktować  się  z  lekarzem  podstawowej  opieki

zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla

pracownika. Pracownik powinien również poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa

go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania

w domu oraz  kontaktu  z  lekarzem podstawowej  opieki  zdrowotnej  w celu  uzyskania

porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika.

4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy

mieli  kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie

z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną i bezwzględnie stosuje się do otrzymanych

zaleceń  w  zakresie  dodatkowych  działań  i  procedur  związanych  z  zaistniałym

przypadkiem.

§4

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2. Jeżeli  pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg  oddechowych  (w  szczególności  temperatura  powyżej  38C,  kaszel,  duszności)

należy odizolować ucznia w pomieszczeniu, o którym mowa w §2 ust. 1 i niezwłocznie

powiadomić  rodziców/opiekunów  ucznia  o  konieczności  pilnego  odebrania  ucznia  ze

szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

3. W przypadku określonym w ust. 2, w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji

z  rodzicami/opiekunami  ucznia,  rekomenduje  się  kontakt  z  wykorzystaniem  technik

komunikacji na odległość.

4. W przypadku określonym w ust. 2 pracownik szkoły lub pielęgniarka uprawnieni są do

dokonania  kontrolnego  pomiaru  temperatury  ciała  ucznia  przy użyciu  bezdotykowego

termometru. Termometr do tego celu znajduje się w pokoju zastępców dyrektora szkoły

oraz w gabinecie medycznym.

5. W nagłych  przypadkach,  w  razie  złego  stanu  zdrowia  ucznia,  nauczyciel  sprawujący

opiekę nad uczniem powinien  niezwłocznie  powiadomić  służby medyczne,  informując

jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby zakaźnej COVID-19.
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6. W przypadku 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.

§5

Pozostałe regulacje

1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby zakaźnej

COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu niezbędnych

środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.

2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby zakaźnej

COVID-19  dyrektor  sporządza  listę  osób  przebywających  w  tym  samym  czasie

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także

pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, by ustalić

dalsze postępowanie.

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się, poprzez umieszczenie informacji na stronie

internetowej  szkoły:  www.zsz1ostroleka.edu.pl,  pracowników  szkoły,  rodziców

i opiekunów prawnych uczniów, a także uczniów.
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