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ZAŁĄCZNIK NRl DO REGULAMINU PRACY SZKOŁY W REZIMIE SANITARNYM

Procedura postępowania w przypadku podejr zęnia zakużenia
u pracownika l rcdzica / opiekuna prawnego l uczniaulczęszczającego do Liceum

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, koronawirusem
SARS-CoV_2

Procedura obowiązuje od 1 września2020 r.

I Cel
Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia
zakażeniau pracownika l rodzica l opiekuna prawnego l uczniauczęszczającego do naszego

Liceum ( koronawirusem SARS - COV -21ub w przypadku kontaktu z osobą zakńoną}
Zakres procedury
Procedurę należ1l stosować w Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Ostrowi Mazowieckiej.
Osoby odpowiedzialnę za wdrozęnie procedury
Dyrektor Li ceum j est odpowiedzi alny za wdrozenie procedury.

Postanowienia ogólne
i. Do szkoły powirrny przychodziójedyrie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów

wskazujących na chorobę zakńną,
2. Przez objavr,y o których mowa w pkt. 1 rozumie się:

- wysoka temperatura ( powyżej 38 'C )
- ból głowy imięśni,
- ból gardła,
- kaszel,
- duszność i problenry z oddychaniem,
- uczucie wyczetpania,
- brak ape§,lu.

3. Pracownik, który mógł narazió się na zakażenie koronawirusem poza szkołą,
powinien zgłosić tęn fakt dyrektorowi szkoĘ.

4. Uczen/rodzicl prawny opiekun lcznia; który mógł narazić się na zakażenię
koronawirusem poza szkołą, powinien zgłosió ten fakt dyrektorowi szkoły.

5. W Liceum obszarem, w którym będzie można odizolowaó osobę w przypadku
wystąpienia objawów chorobowych są sale nr 13 i 37 ( wyposażone w środki ochrony
i pĘn dezynfekujący ).

6. Zawszę w przypadku wątpliwości naleĘ zwroció się do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady -tęl,29 644 06 80

7. Przęmięszczając się do szpitala lub do donru po podejrzeniu wystąpienia zakńenia,
naleĘ zrezygnować ze środków komunikacji publicznej,

Pod ej rzeni e zakażęnia zao bsęrwowźlne poza m i ej scern pracy
l. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać

się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktowaó się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakńnym, a w razie pogarszania się stanu

zdrowia zadrlryonió pod nr 999 lub 1 12 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia się
koronawirusem.

2. Do czasu uąlskania pomocy naleĘ odizolować się od innych osób.
a) Nie naleĄ zgŁaszaó się samemu do placówek służby zdrowia.
b) Pracownik o zaistniałej sl.tuacji nięzwłocznie informuje dyrektora szkoły.
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Pclstępowania w przypadku pcldejrzenia zakażenia u pracownika lub r.lcznia

uęzęszoząącego do szkoły
1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

obj awów su geruj ących zakńenie koron awiru s em nal eży :

a) nięzwłocznie osunąć go od pracy,

b) wstrzymaó zajęcia,
c) powiadomió powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosowaó się ściśle do

wydawanych instrukcji i poleceń -tel.29 644 06 80

d) powiadomić o zaistniałej sytuacji Starostę Ostrowskiego, gdyż może zaistnieĆ

koniecznośó zamknięcia szkoły przez powiatową stację sanitamo-

epidemiologiczną.
2, W przypadku wystąpieniauucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenię

koronawirusem należy:
a) niezwłocznie odizolowaó go w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,

b) poinfonnowaó o zaistniałyln fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązaó go do

nlezwło cznęgo odebrani a ucznia jeże l i uczeń j est niepełn o letni,

c) wstrzynać zajęciaw danej klasie,
d) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i

stosowaó się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń -telż9 644 06 80

e) powiadomió o zaistniałej sytuacji starostę powiatu, gdyż możę zaistniec
konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-

epidemilogiczną.
3. Nalezy stosowaó się do zalęcęń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

przy ustaleniu, czy naleĘ wdroĘó dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniaĘ
przypadek, dostępne na stronaclr : gov.pl/web/koronawirusl oraz gis.gov.pl

4, Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń podejrzany o zarażenie

koronawirusem, naleĘ poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować
powierzchnie do§kowe ( klamki, poręcze, uchwy§ itp.).

5, Nalezy ustalió listę osób Qeżeli to mozliwe) obecnych w tym samym czasię w
pomieszczeniach, w których przebywŃa osoba z objawami zakażenia,

6. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologlczna w trakcie konsultacji
nakaże odesłanie osoby z podejrzenięm zakażenia koronawirusem transportem

indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transpoń w wyznaczonym
pomieszczeniu lub wydzielonym obszalze, w którym jest mozliwe czaso\ń/e

odizolowanie jej od innych osob. Zalęc;a się na czas oczekiwania na transpoń, zapewnió
osobie oczekującej jednorazowa maseczkę i rękawiczki.

'1. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i uczniów przebywających w
grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem nalezy ustalió z
właści wą powi atową stacj ą sanitarno-epidem i o l o giczną.

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą poóejtzanąo zakażeńe

1.Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) kźdego pracownika szkoĘlucznia/rodzica/opiekuna prawnego pozostającego w
bezpośrednim kontakcie w odległości mniej niżZ meĘ przezponad 15 minut,

b) roznowę z osobą zakńonątwarząw tv,łarzprzez dłaższy czas,
c) kńdąosobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

ż. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakńone, jednak prewencyjnie zaleca się:



VIII.

a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i

prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadclme

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddarrie się lnonitoringowi pracownika stacji sanitarno- epiderniologicznej w

szczególności udostępnienie numeru telefonrt w celu umozliwienia codziennego
kontaktu i przeprowa dzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu l0 dni samoobserwacji zauważonę objawy ( gorączka, kaszel,

dusznośó, problenry z oddychaniem) - naleĘ bezzwłocznie, telefonicznie
powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do

oddziału zakażnego lub do oddziału obserwacyjno- zakażnego, gdzie określony
zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych
środków ostrozności. Jężęli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną
kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we
współpracy ze służbami sanitarnymi.

Postanowien i a k*ti cr_:we

1. W przypadku stwierdzęnia zakńęnia koronawirusem pracownika/ucznia/rodzica/
opiekuna prawnego dalsze postępowanie powinno być ustalone zwłaściwą miejscowo
powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. W związku zWm, dyrektor szkoły jest

zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonania zalęcęń służb sanitarnych.
ż. W przypadku zaobserwowanych zaleceń wymienionych w części IV ust.2

bezzwłocznię naleĘ powiadomió telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologicmą w Ostrowi Mazowieckiej, ul Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów
Mazowiecka,tę|.Z9 644 06 80
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