Procedury postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
u uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu
1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
2. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 112
i poinformować o tym, że możliwe jest zakażenie koronawirusem.
3. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję
dróg oddechowych - gorączka, kaszel, katar - wykonuje się wówczas pomiar
termometrem bezdotykowym. Jeżeli temperatura wynosi 38°C lub wyżej, to
należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu – w pomieszczeniu po sklepiku
(klucz w sekretariacie).
4. Do tego pomieszczenia odprowadza ucznia nauczyciel dyżurny lub nauczyciel
prowadzący zajęcia z uczniem zachowując dystans min. 2 metry, stosując maseczkę
(przyłbicę, półprzyłbicę).
5. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.
6. Rodzice odbierają ucznia ze szkoły, rekomendowany jest własny środek transportu.
7. Rodzice informują szkołę o sytuacji dziecka.
8. W przypadku wystąpienia u nauczyciela lub pracownika, będącego na stanowisku
pracy niepokojących objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
- gorączka, kaszel, katar - powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady.
9. Obszar, w którym poruszał się uczeń, nauczyciel lub pracownik z infekcją dróg
oddechowych należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe, a także zastosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy inspekcji sanitarnej.
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie II LO, szkoła
stosuje się do zaleceń organów inspekcji sanitarnej.
11. Dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel lub pracownik szkoły ustala
listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach II LO, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i bezwzględnie zaleca stosowanie się do
wytycznych GIS www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl
12. W sytuacji opisanej w pkt.10 dyrektor szkoły podejmuje działania skonsultowane/
zalecone przez organy inspekcji sanitarnej oraz organ prowadzący po powiadomieniu
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Procedury wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora II LO nr 7/2020 w dniu 28 sierpnia
2020r. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Procedury zostaną opublikowane na stronie internetowej II LO www.lo2grudziadz.pl
w zakładce „O szkole” – Dokumenty szkolne oraz w zakładce „Dla ucznia” – Ważne
informacje.
Na FB szkoły zamieścimy link do procedur.

