Załącznik nr 3
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki
1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Pracownicy placówki zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem, a o całej sytuacji niezwłocznie
powiadomić dyrektora Zespołu.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W miarę możliwości nie angażuje się do wykonywania pracy pracowników powyżej
60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do
grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
stosuje się następującą procedurę:
1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel,
złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, utrata węchu lub smaku osoba nie
powinna zostać wpuszczona na teren obiektu; powinna zostać poinstruowana o
jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego
celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie 999 albo 112.
2) Incydent zgłasza się niezwłocznie dyrektorowi placówki, co umożliwi obsłudze
ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3) Wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych gabinet pielęgniarki.
4) Pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
5) Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od
pozostałej grupy pracowników, a w przypadku nauczyciela, także
uczniów/wychowanków.
6) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy.
7) Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów/wychowanków,
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
8) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat

sanitarny. Osoba wykonująca te czynności winna być wyposażona w środki
ochrony osobistej.
9) Dyrektor Zespołu lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób
przebywających w tym samym czasie w budynku placówki, w najbliższym
sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie.
LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU
PRACOWNIKA PODEJRZANEGO O ZAKAŻENIE
Dane osoby podejrzanej o zakażenie: …………………………………………..
Data zdarzenia: …………………………………….
Lp.

Imię i nazwisko osoby
przebywającej
w sąsiedztwie osoby
podejrzanej
o zakażenie

Status
(uczeń,
wychowanek,nauczyciel,
pracownik
administracji, obsługi,
rodzic)

Sposób kontaktu
(telefon, adres
poczty
elektronicznej,
inny)

1.
2.
3.
4.
5.
10) Dyrektor Zespołu kontaktuje się z powiatową stacja sanitarno-epidemiologiczną
w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań.
11) W przypadku wskazania przez powiatowego inspektora sanitarnego określonej
procedury, należy stosować się do niej.
6. W sekretariacie placówki, w pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do budynku
placówki umieszcza się numerów telefonów, w tym do stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.
a) Powiatowa
Stacja
…………………………………,
b) Oddziału
zakaźnego
……………………………………………………,

Sanitarno-Epidemiologiczna:
szpitala:

c) służb medycznych (zakład opieki zdrowotnej): ……………………………….,
d) lekarz
szkolny,
…………………………………………………….

pielęgniarka:

7. Wszystkim pracownikom zaleca się stosowania się do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub
uzyskania porady.

