Procedura postępowania na wypadek
zachorowao i epidemii
Procedura postępowania na wypadek zachorowao i zagrożenia epidemią
w Szkole Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach

§ 1. Dyrektor w Szkole Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w
Bezledach w przypadku nasilenia zachorowao uczniów lub zagrożenia epidemią prowadzi
działania i wprowadza wzmożony rygor higieniczny mający na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu
się
chorób
i
informuje
wszystkich
pracowników
o podjętych środkach poprzez wydanie zarządzenia, przesyłanie informacji na służbową
pocztę elektroniczną lub zwołanie zebrania.
§ 2. Wzmożony rygor higieniczny polega na:





Bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej.
Dodatkowej dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekcyjnych.
Zaostrzeniu reżimu sanitarnego w szkole, świetlicy szkolnej, stołówce, salach
lekcyjnych, sali gimnastycznej, oddziale przedszkolnym.
Izolowaniu uczniów z objawami choroby.

§3. Uczniowie, u których występują objawy choroby są izolowani od rówieśników, rodzice
informowani o stanie zdrowia dziecka i konieczności zabrania dziecka ze szkoły.
§4. Dyrektor Szkoły przekazuje informacje o zagrożeniu epidemiologicznym pracownikom,
rodzicom, opiekunom prawnym dziecka.
§5.Uczniowie i rodzice o zasadach postępowania są informowani poprzez dziennik
elektroniczny, stronę internetową szkoły, na apelu oraz na godzinach wychowawczych i
zajęciach edukacyjnych przez nauczycieli i wychowawców.
§6.Dyrektor Szkoły o podjętych działaniach informuje organ prowadzący i Sanepid.
§7.Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do
dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakooczeniu leczenia,
nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów
i pracowników szkoły.
§8. Osoby chore, mające gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu powinny zasięgnąd
porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zaleca się kontakt telefoniczny lub
bezpośrednie zgłoszenie do oddziału chorób zakaźnych. Należy pamiętad, żeby unikad
środków komunikacji publicznej, by nie narażad innych osób na zakażenie.
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