
Procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

    *Gabinet  profilaktyki  zdrowotnej  znajduje  się  na  parterze  w budynku głównym.
Czynny jest w:poniedziałki 9.00-14.35, środy 9.00-14.35
piątki 9.00-14.35.
Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej wywieszone są w widocznym miejscu
na drzwiach gabinetu

      *Gabinet profilaktyki zdrowotnej wyposażony jest w środki do szybkiej dezynfekcji
powierzchni, środki do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne,
maskę z filtrem FFP2 lub FFP3 przyłbicę oraz fartuchy flizelinowe ochronne i fartuch
barierowy.

   *W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie przebywa  tylko jeden uczeń, który
myje i dezynfekuje ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.

   *W  czasie  realizacji  świadczeń  profilaktycznych  takich  jak:  realizacja  testów
przesiewowych,  sprawowanie  opieki  po  przesiewowej  oraz  czynne  poradnictwo  nad
uczniami z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza higieną rąk stosuje następujące
środki ochrony osobistej: maska medyczna, przyłbica, rękawice, fartuch ochronny.

    *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 odpowiednią higieną rąk stosuje środki ochrony osobistej: maseczka
medyczna,  przyłbica,  rękawice,  fartuch  ochronny       (medyczny  wielorazowy  lub
flizelinowy)

    *W  kontakcie  bezpośrednim  (  innym  niż  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych)
pielęgniarka  zachowuje  dystans  1,5-2 m.  W kontaktach  z  nauczycielami,  rodzicami i
innymi  osobami  minimalizuje  kontakty  bezpośrednie  zastępując  je   poradami
telefonicznymi.  W kontaktach bezpośrednich stosuje maseczkę medyczną lub przyłbicę.

    *W przypadku stwierdzenia objawów infekcji  sugerujących podejrzenie  zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2  u  ucznia,  należy  go  odizolować.    Uczeń  przebywa  w
izolatorium do czasu przybycia rodzica/opiekuna. Pomieszczenie,  po opuszczeniu  przez
ucznia, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.

    *Odstępuje się od wykonywania zbiorowej profilaktyki fluorkowej do czasu uzyskania
pozytywnej rekomendacji GIS.

    *Gabinet  profilaktyki  zdrowotnej  jest  często  wietrzony  a  klamki,  blaty  i  sprzęt
wielorazowego użytku dezynfekowany środkiem odkażającym w miarę możliwości po



każdym  uczniu.  W  gabinecie  używa  się  jednorazowych  kubków  i  termometru
bezdotykowego. Sprzęt i odzież jednorazowego użytku( po kontakcie z osobą podejrzaną
o  zakażenie  SARS-  CoV  -2)  wyrzuca  się  do  czerwonego  worka,  który  szczelnie
zamknięty  i  opisany  przenoszony  jest  do  lodówki  znajdującej  się  w  MGSPZOZ  w
Osieku, a następnie utylizowany.

   *Gabinet profilaktyki zdrowotnej jest utrzymany w czystości wg opracowanych zasad
sprzątania gabinetu.


