
ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W   

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W CHOJNICACH W OKRESIE EPIDEMII W 

ROKU SZKOLNYM 2020/21 

 

1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 14.00. 

2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać 

tylko jeden uczeń/pracownik szkoły, który powinien zdezynfekować ręce zaraz po 

wejściu do gabinetu. 

3. Gabinet profilaktyczny wyposażony jest w środki do dezynfekcji powierzchni, środek 

do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem 

FFP2, przyłbice, fartuchy fizelinowe ochronne oraz fartuchy barierowe wodoodporne. 

4. Gabinet profilaktyczny jest często wietrzony, sprzątanie i dezynfekcja 

przeprowadzane są według obowiązujących procedur. W gabinecie używane są 

jednorazowe kubki i kieliszki oraz termometr bezdotykowy. 

5. Zaleca się ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rodzicami i gronem 

pedagogicznym zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich 

należy zachować dystans 1,5 – 2 m. 

6. 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 następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, 

okulary ochronne lub przyłbica, rękawice oraz odzież ochronna. 

7. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, 

urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i z 

niepełnosprawnością, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje 

następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub 

przyłbica, rękawice, odzież ochronna. 

8. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia/pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 

stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji dróg oddechowych, zawiadamia się 

opiekuna dziecka/kieruje się osobę chorą do domu oraz zaleca kontakt telefoniczny z 



lekarzem POZ, który pokieruje dalszym postępowaniem. W pilnych przypadkach 

należy zadzwonić pod nr 112.  

9. Do czasu przybycia opiekuna, ucznia z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 

należy odizolować w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu do izolacji. 

Pomieszczenie to wyposażone jest w środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony 

osobistej (płyn dezynfekcyjny, rękawiczki jednorazowe, maseczki i fartuch 

ochronny). Pielęgniarka poleca uczniowi/pracownikowi nałożenie maseczki oraz 

kontroluje jego stan zdrowia stosując przy tym następujące środki ochrony osobistej: 

maska z filtrem FFP2, przyłbica lub okulary ochronne, rękawice, jednorazowy fartuch 

barierowy wodoodporny. Uczeń/osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 

opuszcza izolatorium najbliższym wyjściem, a pomieszczenie jest dezynfekowane i 

wietrzone. 

10. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem, u ucznia/pracownika - sposób 

postępowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym 

pielęgniarka i dyrektor szkoły są w kontakcie i realizują jego zalecenia. 

11. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą 

nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach 

szkolnych. 

 

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej opracowano na podstawie “Zaleceń 

Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek 

środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczących bezpieczeństwa 

opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2” z dnia 08.09.2020r. 

 

                                                          Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania 

                                                          Dagmara Rekowska 


