Procedura postepowania z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem COVID-19
w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich
im. Janka Bytnara ,,Rudego”
w Kaliszu
Podstawa prawna:
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych Ministra Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:
ósmoklasisty, maturalnego, gimnazjalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zawodowego.

1. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia
u ucznia/pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38

koronawirusem COVID-19

stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy
skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (tel. 62 7677619, 62
7677621,

62 677610,

660499682), który pokieruje dalszym postępowaniem.

Sposób postępowania z osobami

z kontaktu określa Powiatowy Inspektor

Sanitarny, z którym pielęgniarka/dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i
realizować jego zalecenia.
2. W sytuacji wymagającej pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod numer
112 lub 999 - dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym
transportem „COVID-19”. Ucznia/pracownika należy odizolować do czasu przybycia
karetki.
3. Uczniowi/pracownikowi szkoły należy polecić nałożenie maseczki.
4. Dyrektor szkoły wyznacza pokój (sala nr 10), w którym uczeń/pracownik będzie
odizolowany do czasu przybycia karetki/opiekuna. Uczeń/pracownik nie powinien
opuszczać budynku podczas przerwy między egzaminami lub jeśli to możliwe
opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został
odizolowany.
5.

W

przypadku

wystąpienia

konieczności

odizolowania

członka

zespołu

nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym
ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien
– tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który
nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to
możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na

zakończenie przeprowadzania

egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to
zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór
nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w
protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
6. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o
przerwaniu

i

unieważnieniu

egzaminu

dla

wszystkich

zdających,

którzy

przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie
wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
7. Pielęgniarka/nauczyciel podczas udzielania świadczeń u ucznia/pracownika, u
którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 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.
8. Pomieszczenie, po opuszczeniu przez ucznia/pracownika jest dezynfekowane
wietrzone.
9.

Zostaje ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

