
Załącznik nr 5  

do Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i 

Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku w czasie epidemii w związku z powrotem 

uczniów do szkół dnia 1 września 2020 r. 

 

 
 
 

 
 

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarki szkolnej) 

w Szkole Podstawowej nr nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi  

im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku w czasie epidemii  

  

Gabinet czynny: wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00 

 
1. Gabinet profilaktyczny wyposażony zostaje w: 
- środek do dezynfekcji rąk (przy wejściu do gabinetu) 
- w środki do dezynfekcji powierzchni, 
- rękawiczki  
- maseczki chirurgiczne, przyłbice, 
- fartuchy ochronne, 
- pojemniki na zużyte rękawiczki, maseczki i fartuchy, 
- jednorazowe kubki do picia, 
- termometr bezdotykowy. 
 

      2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym przebywa tylko jedna 
osoba, która  po wejściu do gabinetu dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę. 

 
     3. Po zakończeniu realizacji świadczenia i wyjściu ucznia z gabinetu medycznego    

zdezynfekowane zostają  powierzchnie w tym m.in. blaty, klamki, używany  sprzęt 
medyczny.  

 
4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej będzie często wietrzony w miarę możliwości po każdym 
uczniu.  

 
5. W gabinecie używa się tylko jednorazowych kubków do picia i termometru 
bezdotykowego. 



 
  6.  W kontaktach bezpośrednich zachowany  będzie  dystans min. 1,5-2 m. W kontaktach            

z  gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości zminimalizowane zostaną 
kontakty bezpośrednie, zastąpią je porady telefoniczne.  

 
 7.  W kontaktach bezpośrednich zakładamy  maskę chirurgiczną. 

 
    8  W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących zakażenie koronawirusem 

SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy 
infekcji górnych  dróg oddechowych pielęgniarka szkolna poinformuje dyrektora szkoły, 
nawiąże kontakt z rodzicem oraz kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym, który pokieruje dalszym jej postępowaniem.  

   9. W takim przypadku uczeń zostanie przeprowadzony do izolatki, gdzie będzie 
odizolowany do czasu  przybycia opiekuna.  

 
   10. Odizolowany uczeń nie opuszcza budynku podczas przerw międzylekcyjnych.  
 
   11. Odizolowany pracownik zasięga teleporady medycznej. 
 
   12. Po opuszczeniu pomieszczenia przez ucznia/pracownika pomieszczenie to zostaje 

zdezynfekowane i wywietrzone. 
       

  13. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, poza standardowymi     
treściami, zawierać będzie przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji  
infekcji  wirusowych, w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. 


