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 dodatkowo zaleca się higienę rąk.
6. Przeprowadzane będą następujące świadczenia profilaktyczne:
- badania bilansowe, testy przesiewowe – klasy I oraz III,
- badania bilansowe w klasach VII,
- testy przesiewowe w klasach V,
opieka
poprzesiewowa
oraz
czynne
poradnictwo
nad
uczniami
z problemami zdrowotnymi w klasach I-III;
- w klasach I-IV profilaktyka próchnicy zębów w formie fluoryzacji zębów, w ciągu
roku szkolnego – 6 sesji, tj. okresowe szczotkowanie zębów; do użycia przeznaczone
jednorazowe szczoteczki do higieny jamy ustnej i pasta Elmex-żel z aminofluorkami do
miejscowej fluoryzacji szkliwa.
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 oraz zasady minimalizacji
ryzyka transmisji infekcji wirusowych.
8. Po udzieleniu świadczenia pomieszczenie gabinetu poddane jest dezynfekcji
i wietrzeniu.
9. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji bądź choroby zakaźnej u ucznia
wyznaczony przez dyrektora lub jego zastępcę pracownik 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. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów choroby zakaźnej – dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności.
Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
12. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego
sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także umycie/zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
13. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia.

