Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
oraz godziny jego pracy
1. Godziny pracy:
Poniedziałek – 7.30-15.05
Wtorek – 7.30-12.00
2. Praca gabinetu profilaktyki zdrowotnej odbywa się zgodnie z wytycznymi MEN, GIS
i MZ, w pełnym reżimie sanitarnym.
3. W ramach udzielanych świadczeń przyjmowani są uczniowie indywidualnie.
4. Wymaga się, by uczniowie wchodzący do gabinetu, posiadali osłonę ust oraz nosa.
5. Po wejściu do gabinetu uczeń dezynfekuje ręce.
6. Przeprowadzane będą następujące świadczenia profilaktyczne:
- badania bilansowe, testy przesiewowe – klasy I oraz III;
opieka
poprzesiewowa
oraz
czynne
poradnictwo
nad
uczniami
z problemami zdrowotnymi w klasach I-III.
7. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań,
urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi –
stosuje się zasady dezynfekcji, higieny i ochrony zdrowia, zasady minimalizacji
ryzyka transmisji infekcji wirusowych, w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2:
stosowanie środków do dezynfekcji rąk dla uczniów i personelu oraz dezynfekcja
pomieszczeń.
8. Po udzieleniu świadczenia pomieszczenie gabinetu poddane jest dezynfekcji
i wietrzeniu.
9. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerującej podejrzenie zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia wyznaczony przez dyrektora lub jego zastępcę
pracownik odpowiednio zabezpieczony w środki ochrony osobistej odprowadza
ucznia do izolatorium i oczekuje z nim na przyjście rodziców lub w przypadku braku
możliwości skontaktowania się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi – na
przyjazd pogotowia ratunkowego.
10. Dyrektor lub wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców
o konieczności obioru dziecka z placówki i konsultacji z lekarzem.
11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie SARS-CoV-2, są zobowiązani na bieżąco
informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka
zakażeniem SARS-CoV-2 oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez
stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich
działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się
do osób, które miały kontakt z zakażonym.
12. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie tj.: klamki, blaty, pomoce dydaktyczne, wszelkie przybory inne, których
mogło dotykać
13. Ustalona zostanie lista dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie,
w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane
o zakażenie.
14. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub upoważniona przez dyrektora osoba informuje
indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym
o zakażenia SARS-CoV-2, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego
reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
15. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym

odsuwa
go
od
wykonywanych
czynności,
kieruje
do
domu
i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której
będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się
stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
16. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
17. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych
z zaistniałym przypadkiem.
18. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi zakażenie SARS-CoV-2 oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
19. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* ustalenie listy 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
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.

