Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły
■

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.

■

Na pomieszczenie do odizolowania pracownika wykazującego objawy chorobowe zostaje
wyznaczone odrębne pomieszczenie.

■

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na
wypadek zakażenia koronawirusem oraz potrzebnymi numerami telefonów: Sanepid 18 443 54 64, organ prowadzący – 18 444 05 31, organ nadzorujący – 18 540 23 87,
służby medyczne - 999.
Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19
1. Pracownicy

2.

3.
4.
5.

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze
stacją sanitarno- epidemiologiczną w Nowym Sączu oraz powiadomić dyrektora
szkoły. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego w szkole niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od
pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą
miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Nowym Sączu. Pracownik
musi stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w pracownik, należy poddać gruntownej
dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami.
Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
W szkole są umieszczenie w określonych miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery
telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Sączu, służb
medycznych.

6. Dyrektor

sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
i zaleca tym osobom stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.

7. W przypadku wątpliwości zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

