Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Internacie
Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa
Podlaskiego w Białymstoku obowiązująca podczas epidemii COVID-19

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59
ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
- §1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
- art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
§1
CEL PROCEDURY
Celem procedury jest określenie zasad postępowania podczas stanu zagrożenia
epidemicznego, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19
wychowanków, pracowników lub osób przebywających na terenie Internatu Centrum
Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w
Białymstoku.
§2
DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY
Przedmiotem niniejszej procedury jest ustalenie:
- sposobu postępowania Kierownika Internatu, wychowawców, wychowanków i osób
przebywających na terenie Internatu w czasie trwania epidemii COVID-19
- warunków, które zminimalizują ryzyko zakażenia COVID-19.

1

§ 3.
ZASADY POSTEPOWANIA
1. Do Internatu Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej
Województwa Podlaskiego w Białymstoku przychodzą wyłącznie wychowankowie,
wychowawcy i interesanci bez objawów chorobowych, takimi jak: katar, kaszel, stan
podgorączkowy (powyżej 37,2o C), gorączka, ból głowy, zaropiałe oczy, wysypka,
biegunka, wymioty i inne.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na
teren placówki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do
najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam
transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 112.
3. Wychowankowie, wychowawcy oraz interesanci z objawami chorobowymi, takimi
jak: katar, kaszel, stan podgorączkowy powyżej 37,2o C, gorączka, ból głowy,
zaropiałe oczy, wysypka, biegunka, wymioty i inne, nie mogą przebywać na terenie
Internatu.
4. Jeżeli wychowankowie i wychowawcy Internatu mają powyższe lub inne objawy
chorobowe, nie mogą przebywać na terenie Internatu Centrum Zawodów
Medycznych i Społecznych – Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w
Białymstoku aż do całkowitego ich ustąpienia, po wcześniejszym poinformowaniu
Kierownika Internatu.
5. W przypadku wychowanka/ki, wychowawcy, interesanta u którego zaobserwowano
objawy opisane wyżej lub który sam zgłosił złe samopoczucie, ma zastosowanie niżej
wyszczególniony sposób postępowania:
- bezzwłocznie izoluje podejrzanego o zakażenie w tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonym
pomieszczeniu w Internacie (pokój 403 i 503)
- wychowawca zawiadamia Kierownika Internatu o zaistniałej sytuacji
- Kierownik Internatu zawiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, w razie złego stanu
wychowanka/ki, wychowawcy, interesanta dzwoni na 999 lub 112 lub 7325236, w celu
ustalenia dalszych działań.
6. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz
niemożliwości stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem
zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę
zaświadczenia dotyczące występującej alergii wystawione przez lekarza
specjalistę/rodzinnego.
7. Z „Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Internacie Centrum
Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa
Podlaskiego w Białymstoku obowiązująca podczas epidemii COVID-19” pełnoletni
wychowankowie i wychowawcy Internatu zostają zapoznani co potwierdzają
własnoręcznym, czytelnym podpisem. Dodatkowo podpisują rodzice/ prawni
opiekunowie niepełnoletnich wychowanków.
8. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich wychowawców i wychowanków
Internatu.
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9. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia u wychowawcy (objawy takie, jak
np.: duszności, kaszel, gorączka) ma zastosowanie niżej opisany sposób
postępowania:
- wychowawca zgłasza ten fakt Kierownikowi Internatu i bezzwłocznie udaje się do
wyznaczonego pomieszczenia - IZOLATORIUM
- Kierownik Internatu bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmą dalsze
działania oraz wyznacza zastępstwo.
10. Zgłaszanie incydentu do Kierownika Internatu umożliwia obsłudze ustalenie obszaru,
w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania,
zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych
(klamki, poręczy, uchwyty itp.) oraz wyznaczenie zastępstwa.
11. Ustalenie listy wychowanków i wychowawców Internatu oraz interesantów
(terminarz wraz z danymi kontaktowymi należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia
wpisu) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Internatu oraz Szkoły, w
których przebywał i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl,
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
12. Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 wchodzi w
życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
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