Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach

Procedura

postępowania

na

wypadek

zakażenia

koronawirusem

lub

zachorowania na COVID-19
1. Do pracy w Szkole Podstawowej nr 3 mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Pracownik szkoły, u którego pojawiły się niepokojące objawy nie powinien przychodzić do
pracy. Powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, odziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć do od pracy.
Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać
przypadki, które charakteryzują się:
a) Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:
- temperaturą ciała >38 st. C
- występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel,
trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub
zespołu ostrej niewydolności oddechowej - ARDS) bez innej znanej etiologii całkowicie
wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby,
oraz
- były narażone na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV
- miały bezpośredni kontakt z osobami z innych w krajach, w których również występuje
stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19
- wróciły z zagranicy i nie odbyły przymusowej kwarantanny.
5. Każdą informację o przypadku podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie
natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorące pod uwagę zaistniały
przypadek.
8. Dane osoby (pracownika), u której badanie potwierdziło, że jest zakażona koronawirusem,
są przekazywane z placówki medycznej/laboratorium, które wykonało test, do powiatowej
stacji

sanitarno-epidemiologicznej

(PSSE).

Następnie

przedstawiciel

Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) skontaktuje się z zakładem, w którym pracuje
zakażona osoba, żeby przeprowadzić tzw. dochodzenie epidemiologiczne, czyli ustalić
z kim miała kontakt.
9. Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego PPIS ustali potencjalne wysokie ryzyko,
średnie ryzyko i niskie ryzyko kontaktu chorego i na tej podstawie będą przekazywane
dalsze zalecenia przez PSSE. Osoby mające bliski kontakt, tzn. przebywające w tym samym
pomieszczeniu, mające częsty bliski kontakt, są osobami wysokiego ryzyka zakażenia się od
tej osoby. Krąg tych osób określi PSSE na podstawie wyników dochodzenia.
10. Zaleca się umieszczenie w miejscu łatwo dostępnym niezbędnych numerów telefonów:

Pogotowie ratunkowe 999
System Powiadamiania Ratunkowego 112
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach
ul. J. Kilińskiego 10/12
Telefony: 42/215-27-76 , 42/215-35-89
Telefon Alarmowy: 605-880-220
Telefon informacyjny w sprawie SARS-COV-2
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