Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia pracownika
Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie
1. Do pracy w szkole przychodzą tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperaturę ciała, ból
głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie
wyczerpania i brak apetytu) - należy poinstruować pracowników, 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 telefon
alarmowy SANEPIDU - 795 513 569 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć
go od pracy, odizolować go w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej.
3. Zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza się wywiad z pracownikiem i zaleca
kontakt z lekarzem w celu weryfikacji stanu zdrowia. O wynikach badania
przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
4. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury w razie uzasadnionej
potrzeby.
5. Należy powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - telefon alarmowy 795 513 569
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek. Jeżeli zalecenia są przekazane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę
lub protokół.
8. Ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie obszaru (w części
pomieszczenia lub jego całości), w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
9. Pracownik, u którego nastąpiło wystąpienie objawów chorobowych powinien udać się
własnym transportem do domu w celu telefonicznej konsultacji z lekarzem.

10. Stosować 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 osobą zakażoną.
11. W przypadku wątpliwości należy zwracać się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

