PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB
ZACHOROWANIA NA COVID-19
1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów
nie
powinni
przychodzić
do
pracy,
pozostać
w
domu
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, aby uzyskać teleporadę medyczną, z
której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić o nieobecności
pracodawcę). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub
112.
2. Na bieżąco odbywa się monitoring informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i
Ministra
Zdrowia,
dostępnych
na
stronach
gis.gov.pl
lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie zostaje on odsunięty od
pracy i skierowany do domu. Dyrektor informuje pracownika o konieczności pozostania
w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ (uzyskanie teleporady medycznej,
z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika. Pracownik stosuje się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń przełożonego.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekcji
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor
szkoły skontaktuje się telefonicznie i/lub mejlowo ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego.
6. Wykaz telefonów:
a.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie: tel. 89 649 04 20

b.

Szpital w Ostródzie, oddział zakaźny, tel. 89 646 06 00

c.

Pogotowie ratunkowe: tel. 112 lub 999

7. W przypadku podejrzenia lub zachorowania, zostanie ustalone lista listy osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała
osoba podejrzana o zakażenie.
8. Wszelkie osoby mające kontakt mają obowiązek stosować się do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9. W przypadku wydania dodatkowych zaleceń przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, zostaną one wdrożone
niezwłocznie.

