Procedury pielęgniarskie dotyczące
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 w szkole.
1.Po przybyciu dzieci do szkoły zostanie zmierzona temperatura ciała,
przeprowadzone higieniczne mycie rąk, dezynfekcja rąk odpowiednimi
środkami. Drugi pomiar temperatury ciała o godzinie 12.
2.W kontaktach bezpośrednich w środowisku szkoły należy przestrzegać
dystansu 1,5-2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym , rodzicami w miarę
możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady
telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną lub
przyłbice.
3.W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie powinien przebywać jeden
uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do
gabinetu.
4.W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych pielęgniarka poza rutynowymi
zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony
osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice,
jednorazowy fartuch flizelinowy.
5.Gabinet profilaktyczny wyposażony jest w środki do dezynfekcji powierzchni,
środki do dezynfekcji rąk, rękawice, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2
I FFP3, okulary lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe
wodoodporne.
6.Sprzątanie gabinetu profilaktycznego i dezynfekcja powierzchni ( w tym m.in.
blaty, klamki, używany sprzęt medyczny, telefon) odbywa się z częstotliwością
2 razy dziennie. Nie stosuje się aerozoli. Stosuje sie częste wietrzenie gabinetu.
7.W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. gorączka
pow.37,3 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg
oddechowych, należy skierować osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt z
odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym

postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa
Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły powinni
być w kontakcie i realizować jego zalecenia. W przypadku wymagającym pilnej
interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112-dyspozytor podejmie
decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. W
szkole wyznaczone jest pomieszczenie, w którym uczeń będzie odizolowany.
Pielęgniarka powinna polecić uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie
maseczki. Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas
przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem
znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. Pomieszczenie,
po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być zdezynfekowane i
przewietrzone.
8.Podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, u którego objawy
sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza
rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki
ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub
przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny.

