Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby COVID-19 w Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej
Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz
postępowania w przedszkolu i szkole podstawowej w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były
narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które
zminimalizują to ryzyko.

Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
- zasad postępowania z uczniem chorym,
- objawów chorób.
Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola i szkoły, wychowanków
przedszkola, szkoły a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

Wirus COVID-19 - koronawirus
Trzy najbardziej charakterystyczne objawy koronawirusa
1. kaszel
2. wysoka gorączka
3. duszności, płytki oddech
Do rzadszych symptomów należą:
1. ból mięśni
2. uczucie rozbicia
3. ból głowy
4. ból gardła
I. Zapobieganie:
1. Zadaniem dorosłych jest wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i nawyków
higienicznych. Wiek wczesnoszkolny i szkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania
umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw. Wśród uczniów starszych klas
należy upowszechniać zasady zdrowego stylu życia, zachowania higieny osobistej i zagrożeń
wynikających z zakażeń.
II. Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem dzieci w szkole:
1.Nauczyciel jest zobowiązany do wdrażania wiedzy i umiejętności higienicznych,
a) przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zajęć edukacyjnych (w tym
online),
b) uczenie dzieci prawidłowego mycia rąk,
c) utrwalania wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania

np. zasłanianie buzi przy kichaniu czy kaszlu,
d) codzienne obserwowanie stanu zdrowia u dzieci (podwyższona temperatura, kaszel itp.),
2.Rodzic opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do szkoły i
informować o chorobach.
3. Uczeń przychodzący samodzielnie do szkoły musi być zdrowy, bez żadnych objawów
chorobowych. Uczeń zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnej chorobie pracownika
dyżurującego.
III. Dyrektor szkoły:
1. Pilnuje przestrzegania procedury zarażenia koronawirusem.
2. Umieszcza w widocznym miejscu plakaty z informacjami na temat koronawirusa.
3. Dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne.
IV. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia – opis działań.
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u dziecka:
a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatka),
b) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
c) dziecko w izolatce pozostaje pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika do momentu
odebrania przez rodzica/ opiekuna.
2. Dyrektor szkoły lub inny pracownik, powiadamia rodziców ucznia o konieczności odebrania
dziecka ze szkoły.
3. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu ze szkoły oraz
poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący i
kuratorium oświaty, a także stacje sanitarno-epidemiologiczną.

Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą
procedurą odpowiada dyrektor szkoły.

