PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA
ZAKAŻENIEM COVID-19 U DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W LEGNICY
I W razie zaobserwowania u dziecka następujących objawów: gorączka, kaszel, katar,
duszności, trudności z oddychaniem, biegunka, ból głowy, gardła (ogólnie złego
samopoczucia) nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora.
1. Dyrektor zarządza odizolowanie dziecka przez wyznaczonego pracownika.
2. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i zarządza ich
natychmiastowe przybycie do szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, także pogotowie
ratunkowe.
3. Obowiązkiem rodzica jest niezwłoczne powiadomienie dyrektora o stanie zdrowia dziecka,
diagnozie lub uzyskanym wyniku.
4. W razie stwierdzenia pozytywnego wyniku testu, dyrektor niezwłocznie powiadamia organ
prowadzący i wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci o zaistniałym fakcie.
5. Dalsze działania podejmują zgodnie z procedurami instytucje odpowiedzialne za zapobieganie
i rozprzestrzenianie się COVID-19.
6. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go
przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
7. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana
o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej.
II Dziecko z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie
od
grupy
dzieci
przez
wyznaczonego

odizolowane
pracownika.

WARUNKI IZOLACJI:
1. W szkole wydzielono pomieszczenie, w którym znajdują się: płyn dezynfekujący, maseczki
jednorazowe, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny.
2. Pracownik wyznaczony przez dyrektora ubiera: maseczkę, fartuch, rękawiczki, przyłbicę
i oczekuje na przyjazd służb medycznych oraz rodzica lub opiekuna prawnego zachowując
odpowiedni dystans od dziecka.
3. Wezwany rodzic oczekuje na wydanie dziecka przed wejściem do szkoły.
III Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu
dziecka, a kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję o wezwaniu
zespołu ratunkowego.
Jeżeli u dziecka wystąpią objawy zakażenia, dyrektor wykonuje notatkę służbową, w której
wskazuje objawy, rekomendację stacji sanitarno-epidemiologicznej, podjęte działania, listę
pracowników, dzieci oraz osób trzecich przebywających tego dnia w placówce, które mogły mieć
styczność z zakażonym.

