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1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej,
2. Wyznaczone jest pomieszczenie do odizolowania osoby podejrzanej o
zachorowanie(pok.02) w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Gabinet
wyposażony jest w m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, termometr
bezdotykowy,
3. Na wypadek zakażenia koronawirusa lub zachorowaniem na COVID-19 uwzględnia się
minimum następujących założeń:
a. pracownicy i uczniowie szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni przychodzić do szkoły, powinni pozostać w dom i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogę
być zakażony koronawirusem - informacja mailowa, od pracowników obsługi
informacja do kierownika,
b. jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy wskazujące na infekcję dróg
oddechowych( gorączkę, kaszel, duszności) powinien odizolować ucznia w pok.02,
zadzwonić do sekretariatu, sekretarz szkoły powiadamia dyrektora lub wicedyrektora,
który podejmuje odpowiednie działania,
c. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy i skierować do domu w celu kontaktu z lekarzem i stosowania się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń,
d. w przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
e. należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego w zakresie
dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem,
f. w gabinecie pielęgniarki umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji
sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych,
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g. w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego: ustalenie listy osób
przebywających w tym samym czasie w części szkoły w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie i zalecenie 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 zakażonymi.

INFOLINIA NFZ KORONAWIRUS - 800-190-590
SANEPID GDAŃSK – 222-500-115
KONTAKT W GODZ. 7.30-15.00 – 58 320-0 -15 LUB 58 320-08-50
TELEFON ALARMOWY 112
KURATORIUM OŚWIATY GDAŃSK -58 322 29 00
WRS GDAŃSK - 58 323 67 27
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA GDAŃSK- 58 320 55 90
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