Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania szkoły
Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku
w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem Covid-19
w roku szkolnym 2021/2022

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia
u pracownika zakażenia covid-19

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych
(np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar),
powinien on
poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
4. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60-roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się
rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw
międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
5. W szkole wyznaczono pomieszczenie tzw. izolatorium, w którym pracownik będzie mógł przebywać do
czasu odebrania go przez innego członka rodziny, gdyby sam nie mógł opuścić szkoły. Izolatorium
wyposażone jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć
maseczkę zakrywającą nos i usta.
6. Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją
ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na
zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji informowani są rodzice w celu odbioru uczniów
niepełnoletnich. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, (zdezynfekować powierzchnie płaskie oraz dotykowe - klamki, poręcze,
uchwyty).
8. Pracownik ma obowiązek poinformować dyrekcję szkoły, co zostało ustalone u lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
9. Należy także zastosować się do ewentualnych indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
11. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt
z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
12. Dyrektor szkoły sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły,
w których przebywała osoba z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-Co
13. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
14. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

