Procedury dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami
ZSZiO w Kamiennej Górze na okres epidemii Coronowirusa
Sars-Cov-2 opracowane na podstawie na podstawie zaleceń
Krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa
PROCEDURA WEJŚCIA UCZNIA DO GABINETU POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
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2.
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W gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń.
Uczeń przed wejściem do gabinetu powinien zdezynfekować ręce i założyć maseczkę .
Po wejściu do gabinetu każdy uczeń będzie miał zmierzoną temperaturę.
W przypadku objawów wskazujących na podejrzenie koronowirusa (temperatura 38
i powyżej, kaszel ból stawów, duszności pielęgniarka powiadamia Dyrektora Szkoły.
5. Ucznia należy odizolować do wyznaczonej Sali (IZOLATKA) i powiadomić rodzicówopiekunów,
6. Każdy uczeń przebywający w izolatce powinien być wpisany do rejestru znajdującego
się w wyżej wymienionym pomieszczeniu. Rejestr – data , godzina, imię i nazwisko,
data urodzenia, klasa i objawy.
7. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem do czasu przebycia rodzica- opiekuna powinna
zastosować następujące środki ochrony: dezynfekcja rąk , maseczka FFP2 lub FFP3,
przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny
8. Uczeń przebywający w izolatce nie może opuszczać budynku w czasie przerwy lub
opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się jak najbliżej izolatki.
9. Należy poinformować rodzica-opiekuna, aby niezwłocznie udał się z dzieckiem do
domu i powiadomił Powiatowy Inspektorat Sanitarny, który pokieruje dalszym
postępowaniem.
10. Dyrektor szkoły zgłasza telefonicznie podejrzenie koronowirusa do Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego.

PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIE PRZEZ UCZNIA
ZŁEGO SAMOPOCZUCIA NA LEKCJI
1. Nauczyciel u którego, na lekcji uczeń zgłasza złe samopoczucie, informuje o tym
fakcie pielęgniarkę .
2. Uczeń zostaje odebrany z klasy przez pielęgniarkę do Gabinetu Pomocy
Przedlekarskiej,
3. Uczeń po wyjściu z klasy powinien mieć założoną maseczkę

4. W przypadku gdy w szkole nie ma pielęgniarki nauczyciel powiadamia Dyrektora
Szkoły.
5. Wyznaczona osoba powinna zmierzyć uczniowi temperaturę
6. W przypadku objawów wskazujących na podejrzenie koronowirusa ucznia należy
odizolować, powiadomić rodzica- opiekuna, zarejestrować i zgłosić do Powiatowego
inspektoratu Sanitarnego.

PROCEDURA POSTĘPOWANIE PRZYPADKU OSTRYCH OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA
PODEJRZENIE KORONA WIRUSA:

1. W przypadku kiedy uczeń zgłasza bardzo złe samopoczucie i stwierdzono ostre
objawy typu: temperatura 38 stopni i powyżej, silne duszności lub inne objawy
ze strony układu oddechowego należy zadzwonić pod numer 112.

IZOLATKA
1. Pomieszczenie wydzielone w szkole (oznakowane) powinno znajdować się w miarę
możliwości jak najbliżej wyjścia
2. W pomieszczeniu powinny znajdować się tylko niezbędne przedmioty tzn.: krzesła,
biurko, płyn dezynfekcyjny, książka rejestru. Krzesła powinny być ustawione 1,2 do 2
metry odległości
3. Po opuszczeniu izolatki przez ucznia pomieszczenie powinno byś zdezynfekowane i
przewietrzone.
4. W pozostałym przypadku dezynfekcja 2 razy w tygodniu

