Procedura na wypadek podejrzenia koronawirusa
w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie
1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć,
niezwłoczne podejmuje się kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej
osoby od innych osób przebywających w placówce. Jest do pokój psychologa w bloku C.
Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz
skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu
uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
Telefon do Powiatowej Stacji Sanitarnoepidemiologicznej w Ostrowcu: 41 247 96 95.
Postępowanie szczegółowe w przypadku odizolowania ucznia:
a) nauczyciel uczący udziela uczniowi informacji , że musi się on udać do osoby dyżurującej, która
jest do dyspozycji w najbliższym możliwym pomieszczeniu
b) osoba dyżurująca przeprowadza ucznia do izolatki oraz telefonicznie informuje najpierw, a
następnie niezwłocznie stację sanitarno - epidemiologiczną
c) osoba dyżurująca lun nauczyciel utrzymuje stały kontakt z rodzicami
d) wyznaczony personel niepedagogiczny dezynfekuje pomieszczenia, w którym przebywał uczeń.
2. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
- niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport
własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
- pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest
możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jest do pokój psychologa w bloku C.
- ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie,
zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty).
- stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

