Procedury postępowania
w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
w Opolu w sytuacji podejrzenia zachorowania na Covid-19
Podstawa prawna:
1) Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
(Dz. U. 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).
2) Art. 207 ustawy – Kodeks pracy.
3) § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
5) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239)

Ogólne zasady postępowania – polityka informacyjna:
1. Udostępnienie poprzez mobidziennik na stronie www szkoły
rodzicom, uczniom i nauczycielom

informacji na temat wirusa,

ryzyka zakażenia i ścieżkami postępowania, REGULAMINU
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, REGAULAMINÓW PRACOWNI,
zgodnie

z

zaleceniami

Ministerstwa

Edukacji

Narodowej,

Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

oraz

obowiązujących przepisów prawa.
3. Pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice są poinstruowani, że w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują
pracy, nie przychodzą na lekcje, pozostają w domu, powiadamiają
dyrektora

szkoły,

kontaktują

się

ze

stacją

sanitarno-

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują o możliwości zarażenia
się koronawirusem.
4. Udostępnienie poprzez mobidziennik oraz rozmieszczenie na
tablicach informacyjnych w miejscach widocznych w szkole
REGULAMINÓW

FUNKCJONOWANIA

oraz

instrukcji

zasad

zachowania higieny i postępowania w celu uniknięcia ryzyka
zakażeniem.
5. Umieszczenie

przy

wejściach

do

budynków

oraz

w pomieszczeniach płynów odkażających.
6. Codzienny pomiar temperatury w czasie 1 lekcji.
7. Umieszczenie w miejscach widocznych instrukcji dotyczącej mycia
rąk oraz innych zasad dotyczących higieny osobistej.
8. Stała kontrola stanu czystości pomieszczeń i utrzymania higieny.
9. Zalecenie

wychowawcom

przeprowadzenia

na

zajęciach

wychowawczych rozmowy z uczniami na temat przestrzegania
podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk
z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu
i kichania.
10.

Cotygodniowy monitoring stanu zdrowia i funkcjonowania

szkoły pod względem działań profilaktycznych i procedur przez
pielęgniarkę szkolną.
Zasady postępowania w przypadku podejrzenia pojawienia się
choroby:
1. Uczniowie i pracownicy, którzy skarżą się na złe samopoczucie lub
mają objawy grypopodobne są odsyłani do domu. Uczniowie
niepełnoletni zostają odebrani przez rodzica / opiekuna prawnego.

2. Uczeń wykazujący

objawy

wskazywane

jako

możliwe

przy

zakażeniu koronavirusem SARS-Cov-2 tj. duszności, zmęczenie,
kaszel, gorączka, dreszcze, ból mięśni, zostaje odizolowany w
dostępnym pomieszczeniu (gabinecie pielęgniarki szkolnej nr 27 w
Budynku Ogniska przy Barlickiego 15, w sali nr 9 w budynku
głównym przy ul.Strzelców Bytomskich 10, w wyznaczonym
pomieszczeniu przy sali gimnastycznej). O zaistniałej sytuacji
zostaje poinformowany dyrektor szkoły.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku
pracy,

niepokojących

objawów,

sugerujących

zakażenie

koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy.
4. Niezwłocznie

powiadamia

się

powiatową

stację

sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
5. W przypadku podejrzenia możliwości zakażenia koronavirusem
rodzic ucznia zostaje poinformowany telefonicznie, o konieczności
bezzwłocznego

powiadomienia

najbliższej

stacji

sanitarno-

epidemiologicznej i zgłoszenia się z dzieckiem do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, uczeń,
poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni
dotykowych.
7. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną
o zakażenie.
8. Zgłoszenie przez dyrektora podejrzenia zakażenia do organu
prowadzącego w celu konsultacji konieczności zawieszenia zajęć
edukacyjnych.

