Procedura postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem
w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu
§1
Postanowienia ogólne
1. Każdy pracownik szkoły przestrzega podstawowych zasad higieny.
2. Pracownik szkoły, który przebywał w miejscach zagrożonych koronawirusem, ma objawy choroby,
stosuje się do zaleceń ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego.
3. Jeżeli po powrocie z zagrożonych miejsc był w pracy i ma objawy chorobowe, zgłasza zaistniałą
sytuację dyrektorowi szkoły.
§2
Obowiązki nauczycieli
1. Prowadzenie zajęć dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym: obowiązku
częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła, ochrony podczas kaszlu i kichania.
2. Częste przypominanie dzieciom o konieczności mycia rąk.
3. W przypadku dziecka zgłaszającego złe samopoczucie (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem): przeprowadzenie wywiadu, czy dziecko przebywało w ciągu ostatnich 14 dni w rejonach zagrożonych koronawirusem lub miało kontakt z osobą zarażoną.
4. Jeżeli nauczyciel uzyskał potwierdzającą informację, że dziecko przebywało w miejscach zagrożonych, zgłasza ją dyrektorowi szkoły.
5. Jeżeli dziecko zaprzecza, że było w miejscach zagrożonych koronawirusem, nauczyciel postępuje
zgodnie z „Procedurą postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia”.
§3
Obowiązki uczniów
1. Uczeń przychodzi do szkoły tylko wówczas, gdy jego stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń.
2. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia zgłasza zaistniały fakt nauczycielowi, z którym aktualnie przebywa.
3. Przestrzega podstawowych zasad higieny oraz mycia rąk zgodnie z instrukcją znajdującą się w każdej toalecie.
§4
Obowiązki rodziców
1. Rodzic jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz przyprowadzania do
szkoły dziecka, którego stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń.
2. Jeżeli ktoś z rodziny powrócił z rejonów zagrożonych koronawirusem lub miał kontakt z osobą
zarażoną, rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych głównego inspektora sanitarnego oraz ministra zdrowia.

3. W sytuacji, gdy dziecko po powrocie z zagrożonych miejsc uczęszczało do szkoły i ma objawy choroby, rodzic ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły.
§5
Obowiązki dyrektora szkoły
1. Jeżeli dyrektor szkoły uzyskał informację o złym samopoczuciu pracownika lub ucznia oraz podejrzeniu zarażenia koronawirusem:
a) w przypadku ucznia wzywa rodziców i potwierdza tę informację,
b) zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,
c) wzywa pogotowie ratunkowe, informując o zaistniałym podejrzeniu,
d) powiadamia gminny zespół oświatowy.
2. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, z dyrektorem gminnego zespołu oświatowego oraz stosuje się do ich zaleceń.
3. Na bieżąco informuje rodziców o wydawanych zaleceniach głównego inspektora sanitarnego lub
ministra zdrowia.
4. Udziela rodzicom informacji o podjętych działaniach w przypadku potwierdzonego koronawirusa.
5. Informuje rodziców o przysługującym im zasiłku opiekuńczym w sytuacji zamknięcia szkoły.
§6
Obowiązki pracowników obsługi
1. Pracownicy szkoły dbają o czystość pomieszczeń.
2. Systematycznie myją ciepłą wodą z detergentem lub płynem dezynfekującym wszystkie urządzenia sanitarne, drzwi, klamki, ławki, krzesełka, podłogę.
3. Wykonują zalecenia stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§7
Źródła informacji
1. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590
2. Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych https://gis.gov.pl/ aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
3. Powiatowy Inspektor Sanitarny telefon (centrala): 22 759 88 28 w godzinach pracy oraz w sytuacjach awaryjnych): 798 498 471

