Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 21/2020
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w sprawie postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem
wirusem SARS-CoV – 2 u ucznia
1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączką, duszności,
katar, biegunka), sugerujących zagrożenie zarażenia wirusem SARS-CoV – 2 uczeń jest niezwłocznie
izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie „izolatka” mieszcząca się na
pierwszym piętrze budynku głównego, w sali 18.
2. Nauczyciel, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub osobę go
zastępującą̨ podając zaobserwowane objawy, imię i nazwisko ucznia i oddział.
3. Nauczyciel zakłada maseczkę i poleca wszystkim uczniom założenie maseczki, pozostania na swoim
miejscu i otwiera okna.
4. Dyrektor Szkoły:
1)

niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym (fartuch jednorazowy, maseczka, przyłbica,
rękawiczki) przeprowadza ucznia do „izolatorium” i zajmie się uczniem do przybycia rodziców,
zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa;

2)

natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia i wzywa do
niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły, informując o zaobserwowanych objawach oraz zobowiązując
do kontaktu z lekarzem i powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną;

3)

ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie;

4)

wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z wychowawcą klasy i informuje go:
a) o zaistniałej sytuacji,
b) zwolnieniu uczniów do domu w danym dniu,
c) pozostania uczniów w domu do czasu otrzymania informacji ze strony szkoły, co do dalszego
postępowania, a wychowawca klasy niezwłocznie przekazuje tę informację rodzicom
uczniów/prawnym opiekunom przez dziennik elektroniczny lub inny sposób, ustalony
z rodzicami/prawnymi opiekunami do szybkiej komunikacji;

5)

wyznacza pracownika, który sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt,
aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;

6)

informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych u ucznia, wskazujących
na możliwość́ zakażenia COVID- 19.
5. Nauczyciel po przekazaniu ucznia do izolacji i otrzymaniu polecenia od dyrektora poleca pozostałym
uczniom:

1)

spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie sali, a przy wyjściu zdezynfekowanie rąk;

2)

zobowiązuje uczniów do powrotu do domu z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego;

3)

pozostania w domu do czasu otrzymania informacji ze szkoły/wychowawcy, co do dalszego
postępowania.

6. Nauczyciel, po dopilnowaniu opuszczenia szkoły przez wszystkich uczniów, zostaje zwolniony do
domu i pozostaje w domu do czasu otrzymania informacji ze szkoły, co do dalszego postępowania.
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7. Sala, izolatka i obszar, w którym poruszał się uczeń izolowany zostaje poddany myciu
i dezynfekowaniu (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja, stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu, wyłączników
klamek, barierek), oraz wietrzeniu.
8. Rodzic/prawny opiekun izolowanego ucznia zobowiązany jest do:
1)

odebrania dziecka ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych budynku szkoły, po powiadomieniu
sekretariatu o swoim przybyciu;

2)

zakrycia ust i nosa maseczką;

3)

założenia jednorazowych rękawiczek;

4)

utrzymywania dystansu 2 m od pracowników szkoły.

9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora Szkoły o potwierdzonym
zakażeniu wirusem SARS-CoV – 2.
10.W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV – 2 na terenie szkoły podejmuje się kroki w celu
ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w miejscach i pomieszczeniach, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
11.W przypadku stwierdzenia na terenie szkoły lub uzyskania przez Dyrektora Szkoły informacji od
rodziców/prawnych opiekunów ucznia o potwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV – 2 u osoby, która
przebywała w ostatnim tygodniu w szkole, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego
postepowania.
12.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na
terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu zakażenia.

