
Załącznik nr 4 
do procedur organizacji pracy 
Szkoły Podstawowej nr 1 
im. H. Sienkiewicza 
w Słupsku w czasie zagrożenia 
epidemicznego

Procedury dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w gabinecie profilaktycznym 

na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

1. Gabinet  profilaktyczny  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  w  Słupsku  wyposażony  jest  

w podstawowe środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji powierzchni i rąk. 

2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko

jeden  uczeń,  który  powinien  być  w  maseczce  ochronnej  i  zdezynfekować  ręce

niezwłocznie po wejściu do gabinetu. 

3. W  czasie  realizacji  świadczeń  profilaktycznych  takich  jak:  realizacja  testów

przesiewowych,  sprawowanie  opieki  poprzesiewowej  oraz  czynne  poradnictwo  nad

uczniami  z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny

rąk, stosuje środki ochrony osobistej. 

4. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów,

zatruć  oraz  sprawowania  opieki  nad  uczniami  z  chorobami  przewlekłymi   

i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów  

i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,

pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje środki ochrony osobistej. 

5. W kontaktach bezpośrednich z gronem pedagogicznym, rodzicami  szkoły pielęgniarka

przestrzega dystansu min. 1,5 - 2 m. oraz  środki ochrony osobistej.

6. Gabinet profilaktyczny będzie dezynfekowany  oraz często wietrzony. 

7. W  przypadku  stwierdzenia  objawów  infekcji  sugerujących  podejrzenie  zakażenia

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły, pielęgniarka powiadamia o tym

fakcie dyrektora szkoły, który kieruje osobę chorą do domu oraz telefonicznie zgłasza

podejrzenie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wymagającym pilnej

interwencji  medycznej  należy  zadzwonić  pod nr  112  -  dyspozytor  podejmie  decyzję  

o  transporcie  pacjenta  dedykowanym  transportem  „COVID-19”.  Uczeń/pracownik  



z  podejrzeniem  zakażenia  zostanie  odizolowany  w  izolatorium  do  czasu  przybycia

opiekuna.  

8. Podczas  udzielania  świadczeń  u  ucznia/pracownika,  u  którego  objawy  sugerują

podejrzenie  zakażenia  koronawirusem  SARS-CoV-2,  pielęgniarka  poza  rutynowymi

zasadami higieny rąk, stosuje następujące środki ochrony osobistej.

Powyższe procedury zostały opracowane na podstawie Zaleceń Krajowego Konsultanta  w 

Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i 

wychowania  z dnia 08.05.2020 r. 


