Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia ucznia
Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie
1. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych – załącznik
2. W przypadku jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu – izolatka(s.nr34) pod opieką wyznaczonego pracownika,
który jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej, dokonuje on pomiaru
temperatury termometrem bezdotykowym.
3. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się instrukcją obsługi producenta
urządzenia.
4. Sposób pomiaru temperatury przez osobę do tego wyznaczoną:
a. należy upewnić się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,
b. zaleca się pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,
c. aby dokonać pomiaru, należy skierować urządzenie na odległość ok. 5-8 cm
od badanego miejsca (szyi lub nadgarstka),
d. nie rozmawiać podczas pomiaru (ze względu na sposób przenoszenia się
wirusa),
e. pomiar kończy się sygnałem dźwiękowym,
f. odczekać około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru.
g. zdezynfekować termometr po dokonaniu pomiaru.
5. Wynik pomiaru nie należy udostępniać osobom innym niż badana osoba, opiekun
prawny dziecka i dyrektor szkoły.
6. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałej
sytuacji w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły i przypomina o obowiązku
skorzystania z teleporady medycznej.
7. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
8. Nauczyciel ustala listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie obszaru,
w którym przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.
9. Po odebraniu ucznia przez rodziców/opiekunów izolatkę oraz salę, w której przebywał
uczeń należy poddać dokładnej dezynfekcji.
10. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie są
informowani o zaistniałej sytuacji.

11. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować Wydział Oświaty Urzędu
Miejskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, telefon alarmowy
795 513 569
12. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (na przykład wdrożenie dodatkowych procedur).
Jeżeli zalecenia są przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

