PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2
OBOWIĄZUJĄCA W ZPSM im. W Kilara w Katowicach
POSM I st. im. S. Moniuszki
POSM II st. im. K. Szymanowskiego
PODEJRZENIE ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2
U PRACOWNIKA

1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2.
2. Zakres procedury
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły.
3. Zasady postępowania
1) Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do
pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach (Tel: (32) 253 25 99),
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112
i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
3) Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka,
będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w
dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w
miarę możliwości praca zdalna).
4) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić
dyrektora oraz organ prowadzący. Pracownik zostaje natychmiast odsunięty od pracy
i oczekuje na transport w wyznaczonym miejscu, w celu odizolowania go od innych osób.
Pracownikowi oczekującemu na transport wydaje się jednorazową maseczkę oraz
rękawiczki.
5) Ustala się listę osób, z którymi pracownik miał kontakt.

6) Dyrektor powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach

(Tel: (32) 253 25 99) oraz organ prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
7) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik musi być poddany gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze uchwyty,
itp.), przez osobę do tego wyznaczoną, a jeśli zajdzie taka konieczność należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałe procedury.
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