Załącznik nr 12

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19
lub zachorowania na COVID-19 )*

1. Pracownicy /obsługa zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy/ podopiecznego
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, należy odsunąć pracownika/dziecko
od zajęć. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. W przypadku dziecka powiadamia się
rodziców o pilnym odbiorze dziecka z przedszkola do domu.
4. Pracownik/ podopieczny oczekuje na transport w wydzielonym obszarze, w którym
jest czasowo odizolowany od innych osób. Osoba niesamodzielna ma na ten czas
zapewnioną stałą opiekę, przy czym opiekun zabezpieczony jest w maseczkę zasłaniającą
nos i usta oraz rękawiczki. Na czas oczekiwania na transport, pracownik wyposażony
jest w jednorazową maseczkę zakrywającą nos i usta oraz rękawiczki jednorazowe.
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-Cov-2 na terenie przedszkola należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego)#
#Rekomenduje się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
w których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także przeprowadzenie gruntownego
sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia itp.). Należy stosować
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6. Przygotowano i umieszczono w sekretariacie przedszkola potrzebne numery telefonów,
w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.(Załącznik nr 15)

*aktualizacja procedur do piątek aktualizacji procedur bezpieczeństwa w sytuacji epidemicznej.

7. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

*aktualizacja procedur do piątek aktualizacji procedur bezpieczeństwa w sytuacji epidemicznej.

