ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ
OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA LUB PRACOWNIKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RACIBORZU
I. Podstawa opracowania procedury
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6
poz. 69 z późn. zm.).
2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych dotyczące organizacji zajęć w jednostkach
systemu oświaty , których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem
COVID -19.
II. Cel procedury
1. Ustalenie zasad postępowania w przypadku pojawienia się objawów chorobowych u ucznia lub
pracownika Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.
2. Ustalenie działań minimalizujących ryzyko zarażenia się osób zdrowych.
3. Stosując niniejszą procedurę należy brać pod uwagę jej ustalenia, ale podejmowane działania powinny
być również kwestią zdrowego rozsądku oraz właściwej komunikacji pomiędzy pracownikami,
rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków oraz właściwych instytucji państwowych.
III. Zakres procedury
Procedura dotyczy pracowników, dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.
IV Postanowienia ogólne
1. Do objawów wskazujących na możliwość zarażenia wirusem COVID-19 zalicza się: gorączkę, kaszel
i duszności. Podejrzenie zarażenia następuje w przypadku, gdy występuje co najmniej jeden
z objawów.
2. Do placówki mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę
zakaźną.
3. Dzieci na zajęcia powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Osoby te powinny
zachowywać obowiązujący dystans społeczny wobec pracowników placówki, innych dzieci oraz ich
rodziców lub opiekunów prawnych (minimum 2m), a także stosować obowiązujące środki ostrożności
(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Nie należy przyprowadzać lub posyłać dziecka do placówki, jeśli w domu przebywa osoba na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
5. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności
6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka lub pracownika Szkoły przeprowadza
się kontrolę temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. W przypadku dzieci pomiar
temperatury wykonuje się na podstawie zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Na terenie placówki zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym można odizolować wychowanka
lub pracownika w przypadku pojawienia się objawów chorobowych. Pomieszczenie to zostało
wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Po każdorazowej izolacji wychowanka lub
pracownika pomieszczenie to jest sprzątane i poddane dezynfekcji.
8. Przygotowano i udostępniono niezbędne numery telefonów (między innymi do organu prowadzącego,
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych).
9. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
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10. Pracownicy Szkoły zostali poinformowani o tym, że w przypadku wystąpienia u nich objawów
chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub, w przypadku
pogorszenia stanu zdrowia, zadzwonić pod numery alarmowe 999 lub 112 i poinformować o swoim
stanie zdrowia.
11. W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
V Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników placówki
1. Pracownik, u którego stwierdzono wystąpienie objawów chorobowych, powinien niezwłocznie
przerwać pracę i udać się do pomieszczenia, w którym zostanie on odizolowany od pozostałych osób.
2. Obszar, w którym przebywał pracownik należy gruntownie posprzątać i zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (blaty stołów, klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
4. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu.
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe
czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić
obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
6. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego
sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty).
7. W miarę możliwości ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania 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.
8. Kolejne działania w placówce powinny wynikać z zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
VI Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów placówki
1. Dziecko, u którego stwierdzono wystąpienie objawów chorobowych, powinno być niezwłocznie
umieszczone w pomieszczeniu, w którym zostanie ono odizolowane od pozostałych osób.
W pomieszczeniu tym przebywa wraz z opiekunem. W tym czasie dyrektor lub wyznaczony
pracownik zapewnia opiekę pozostałym dzieciom z klasy.
2. O wystąpieniu objawów chorobowych powiadamia się niezwłocznie rodziców lub opiekunów
prawnych w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie
z procedurą ogólną.
3. Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego odebrania dziecka z placówki i zapewnienia mu opieki
lekarskiej w celu uzyskania diagnozy. Jeżeli u ucznia lub wychowanka wystąpi choroba zakaźna,
rodzice lub opiekunowie prawni powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.
4. Kolejne działania w placówce powinny wynikać z zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
5. Rodzice lub opiekunowie prawni, po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej, zobowiązani są do
dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które stwierdza, że leczenie zostało zakończone,
wychowanek lub uczeń nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia.
VII Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy pracownik lub dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem choroby
zakaźnej, dyrektor placówki, w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym oraz organem
prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na jeden dzień w celu przeprowadzenia
dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
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2. W celu umożliwienia komunikacji rodzice lub opiekunowie prawni powinni udostępnić dyrektorowi
placówki aktualne numery telefonów, dzięki którym możliwe będzie jak najszybsze powiadomienie
o stanie zdrowia dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
3. W przypadku pytań i wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Raciborzu w celu konsultacji lub uzyskania porady.

3

