PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM
KORONAWIRUSA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
I. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania:
(1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się
transmisji wirusa LUB
(2) osób ze styczności z zakażonym
Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria
epidemiologiczne:
Kryteria kliniczne:
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji
układu oddechowego:
– gorączka
– kaszel
– duszność
Kryteria epidemiologiczne:
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:
– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję
SARS-CoV-2
– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z
przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2
Na terenie Szkoły należy podejmować następujące działania:
- Rozmowa 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;
- Przeprowadzenie apeli porządkowych w obecności Pań pielęgniarek.
- Umieszczenie w szkole instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz innych zasady dotyczących
higieny osobistej;
- Apel do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
- Poinformowanie nauczycieli i innych pracowników, aby nie przychodzili do szkoły w
przypadku złego samopoczucia/choroby;
- Poinformowanie uczniów i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma
powodu do obaw;
- Zaprzestanie organizowania wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska
koronawirusa;
- Poinformowanie rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i
ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarnoepidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
- Powiadomienie rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego
zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit.
a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
- stosowanie wzmożonego nadzoru sanitarnego w placówce w zakresie zasad higieny w
łazienkach i toaletach szkolnych i ich właściwym użytkowaniu w celu zachowania ładu i
porządku.
- codzienny przegląd sanitarny placówki pod względem obecności mydła w podajnikach,
podajników na papier i ręczniki jednorazowe – wzmożony nadzór nad bieżącym
uzupełnianiem środków higieny osobistej
- umieszczenie płynu dezynfekującego na wejściu do szkoły

- zabezpieczenie w budżecie szkoły środków finansowych na zakup podstawowych środków
czystości i higieny i w razie konieczności zwiększenie zapotrzebowania w tym zakresie.
- ścisła współpraca z gabinetem medycznym w szkole
- Sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia
lub poinformować o jej działaniu innych tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).
- Poinformować o oddziale zakaźnym wskazanym dla pacjentów potencjalnie
zainfekowanych koronawirusem: Łódź-Bałuty - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im.
Dr Wł. Biegańskiego, Oddział Chorób Zakaźnych I Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób
Zakaźnych I Chorób Wątroby UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I
Pasożytniczych dla dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych I Hepatologii UM, Oddział Chorób
Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM
w Łodzi, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny I Chorób Wątroby, Gen. Karola Kniaziewicza 1/5
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia
epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem
to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego
2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy
kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na
występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można
zakończyć kontrolę.
Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
• lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.
3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba
powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala
celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy
inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu
podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o
podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić
ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania
na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala,
miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla
zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji,
izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.
Procedurę wprowadzono w dn. 2.03.2020 r. na podstawie rekomendacji MEN, zaleceń WE UMŁ oraz GIS.

