Procedura postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zachorowania na
COVID – 19 w Szkole w Goświnowicach w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Goświnowicach
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. ( Dz. U poz. 1386),
- Wytyczne, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.,
§1
Cel procedury
Niniejsza procedura ma na celu zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci i pracowników
w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się chorób zakaźnych w placówce.
§2
Zakres procedury
1.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, wysypka nieznanego pochodzenia, zaczerwienione i/lub
zaropiałe oczy, osłabienie itp.- bez względu na etiologię), które wykluczają dziecko z możliwości
uczęszczania na zajęcia szkolne.
2.Jeżeli w domu danej rodziny przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji w innym miejscu – nie można przyprowadzać dziecka do szkoły.
3.Jeżeli w czasie pobytu dziecka w szkole, zaobserwuje się u niego podwyższoną temperaturę lub
jakiekolwiek inne objawy chorobowe, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych
nauczyciel powiadamia dyrektora, uczeń zostaje skierowany do izolatorium, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, a rodzice o sytuacji niezwłocznie powiadamiani są telefonicznie.
4.Po zawiadomieniu telefonicznym rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie
odebrać chore dziecko ze szkoły, oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej.
5.Jeśli dziecko po powrocie ze szkoły przejawia objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem,
rodzic/opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora
szkoły, oraz ma zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego, by ustalić, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole
procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), oraz
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
7.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, należy stosować się do
zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .
8.W przypadku wystąpienia u pracownika/dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gis.gov.pl lub
www.gov.pl/web/koronawirus odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9.W przypadku wystąpienia w szkole koronawirusa COVID – 19, stacjonarne zajęcia dydaktyczne w
klasach I-VIII , decyzją dyektora szkoły, w konsultacji z organem prowadzącym oraz Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. Stan powyższej sytuacji epidemicznej może również skutkować zamknięciem
placówki, oraz przejściem na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C
pracy szkoły).

10.Rodzice/opiekunowie prawni, jak i pracownicy szkoły na bieżąco powinni śledzić informacje
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach: www.gis.gov.pl lub
www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujące przepisy prawa.

§9
Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy
szkoły, rodzice/opiekunowie prawni dzieci, oraz uczniowie.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 i będzie obowiązywać do odwołania stanów
zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
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