Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Rusku
nr 1/2020 z dn. 09 marca 2020r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH I
PASOŻYTNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w Zespole Szkół w Rusku oraz chronić
przed rozprzestrzenieniem się chorób zakaźnych i pasożytniczych w placówce. Dotyczy zachowania
w przypadku stwierdzenia wszawicy, świerzbu lub innej choroby zakaźnej (m.in. zakażenia wirusem
COVID-19).

Podstawa prawna
1. Dyrektor szkoły lub placówki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy,
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę lub placówkę. (Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku – Prawo oświatowe – Dz. U. 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.1991 r. art. 39
ust.1 pkt 3.).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2009 r w sprawie organizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz.1133).
4. Zapewnienie w szkołach ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, a
urządzenia sanitarnohigieniczne utrzymywane są w czystości - § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach.
5. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego, jeżeli wystąpiły
na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów - Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach §18 ust.2 pkt.2 .
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Zakres odpowiedzialności
1. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole, a
pracownikom higienicznych warunków pracy.
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów
dotyczących pojawienia się podejrzenia chorób w placówce.
3. Pracownicy obsługi: zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia dotyczącego
wystąpienia choroby zakaźnej w danej grupie lub klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Rodzice (opiekunowie prawni): powinni mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco
czystości skóry głowy oraz ciała własnego dziecka. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka
choroby zakaźnej, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego
poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.

Opis procedury

1. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci i młodzieży w szkole oraz chronić przed
rozprzestrzenianiem się wszawicy i świerzbu w placówce, zobowiązuje się:
a) rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry i głowy dziecka,
b) nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi wszystkich informacji dotyczących
pojawienia się objawów zakażenia wszawicą lub świerzbem u podopiecznych, które zauważyli lub o
których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych oraz do pozyskania na początku roku
szkolnego klasy I pisemnej zgody rodziców na objęcie dziecka opieką profilaktyczną (co jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości
skóry dziecka). Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej
kontroli higienicznej np. poprzez wysłanie stosownej informacji poprzez dziennik LIBRUS,
c) pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi podejrzeń co do wystąpienia
wszawicy lub świerzbu w danej grupie lub klasie;

2. W przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej na terenie placówki:
a) dyrektor zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną (pielęgniarka szkolna) kontroli czystości
skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie przedszkolnej lub klasie, z zachowaniem zasady intymności
(kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu - gabinet pielęgniarki);
b) nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia
niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy; przypadku stwierdzenia świerzbu konieczna jest
wizyta u lekarza w związku z tym rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania
dziecka ze szkoły i podjęcia leczenia.;
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c) nauczyciel zapoznaje rodziców ze sposobem działań, informuje też o konieczności poddania się
kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora
o wynikach kontroli i skali zjawiska;
d) dyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu
przypadku choroby pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy i skóry dziecka
oraz czystości skóry i głów domowników w celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na
linii pracownicy placówki – rodzice/prawni opiekunowie;
e) w trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na
inne dzieci. Dziecko wraca do szkoły po zakończeniu leczenia;
f) rodzice /opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej (jeśli zaistnieje taka
potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może
uczęszczać do szkoły;
g) pielęgniarka szkolna po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po
przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;
h) w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel zawiadamia o tym
dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o
konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz
udzielenia potrzebnego wsparcia).

Załącznik nr 1 - Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie
zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
Załącznik nr 2 - Charakterystyka choroby zakaźnej - świerzb

3. Działania profilaktyczne w przypadku ryzyka zakażenia wirusem typu COVID-19:
a) zapewnienie uczniom, nauczycielom i pracownikom dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody,
mydła w płynie oraz jednorazowych ręczników papierowych,
b) zachowanie bieżącej czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
c) dezynfekcja klamek drzwi do pomieszczeń w placówce oraz poręczy przy schodach,
d) przypomnienie zasad prawidłowej higieny, w tym odpowiedniego mycia rąk – wychowawcy klas,
e) stały monitoring rozwoju sytuacji problemowej, wynikających z niej zagrożeń, stosowanie się do
bieżących komunikatów i zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Kuratorium Oświaty, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz innych powołanych do
tego instytucji – dyrektor szkoły,
f) bieżące informowanie uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły o procedurach i
zaleceniach wraz z rozwojem sytuacji – dyrektor szkoły.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU

4. Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w
ciągu ostatnich 14 dni zaobserwowano objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z
oddychaniem to:
a) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną –
PSSE w Jarocinie, ul. Wąska 2, tel. (62) 747 23 17 b) lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego – województwo wielkopolskie:
 Kalisz - Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Oddział Chorób
Zakaźnych, Toruńska 7
 Konin - Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, Oddział
Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym, Szpitalna 45
 Poznań-Jeżyce - Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział V Chorób Zakaźnych I Neurologii, Pediatryczny,
Szpitalna 27/33
 Poznań-Nowe Miasto - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Oddział Zakaźny,
Szwajcarska 3
 Poznań-Stare Miasto - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w
Poznaniu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Nowowiejskiego 56/58 5.
5. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem
dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor
sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze
kroki profilaktyczne(m.in. podjęcie decyzji o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu
przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów)
Jednocześnie dyrektor placówki, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub
pracownika, powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej.

6. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zarażeniem wirusem Dyrektor może zawiesić zajęcia na
czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego, informując jednocześnie Kuratorium Oświaty w
Poznaniu na adres e-mail wre@ko.poznan.pl (załącznik nr 3 - wzór zawiadomienia)

Załącznik nr 4 - Informacja GIS dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w

związku z potencjalnym ryzykiemzakażenia nowym koronawirusem, W-wa 26.02.2020r.
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Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady Pedagogicznej Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 09 marca 2020r.

Wykaz załączników do powyższej procedury:
1. Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie
zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży - załącznik do pismaMZ-MD-P-0733296-3WS-13
2. Charakterystyka choroby zakaźnej - świerzb
3. Wzór zawiadomienia KO o zawieszeniu zajęć w placówce
4. Informacja GIS dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku
z potencjalnym ryzykiem zakażenia nowym koronawirusem, W-wa 26.02.2020r.
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Załącznik nr 2

Charakterystyka choroby zakaźnej - Świerzb
Świerzb to choroba zakaźna, którą wywołuje pasożyt o nazwie świerzbowiec ludzki. Zagnieżdża się
on w naskórku, a następnie ryje kanaliki, w których później samice świerzbowca składają jaja. Po
pewnym czasie wylęgają się kolejne pasożyty, które również drążą naskórek. Świerzbowce najlepiej
czują się w ciepłych i niedostępnych miejscach oraz fałdach skórnych, takich jak pachwiny, pępek,
narządy rodne, między palcami, wokół talii, na pośladkach oraz pod piersiami.
Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą, zwłaszcza podczas spania
w jednym łóżku czy noszenia tych samych ubrań.

Objawy
Pasożyty pozostawiają na skórze swoje odchody, na które organizm reaguje silną reakcją alergiczną,
a chory czuje silne swędzenie skóry. W konsekwencji zaczyna się intensywnie drapać i w ten sposób
powstają nadżerki naskórka zwane przeczosami. Typowe objawy świerzbu to też zaczerwienienie,
wysypka, pęcherzyki oraz grudki na skórze. U dzieci zmiany najczęściej występują na dłoniach
i podeszwach stóp.
Objawy pojawiają się po 3-4 tygodniach od zarażenia świerzbem i nasilają się w cieple – w czasie snu,
po kąpieli, po powrocie do domu. Najczęściej świąd skóry rozprzestrzenia się na większe
powierzchnie ciała, ponieważ drapiąc się, chory przenosi pasożyty, a świerzb może objąć nawet całe
ciało (poza plecami i twarzą, ponieważ świerzb bardzo rzadko występuje w tych miejscach).

Rozpoznanie
Zaczerwienienie oraz swędzenie skóry to objawy wielu chorób skórnych, dlatego czasem trudno jest
postawić właściwą diagnozę. Silne drapanie powoduje rany na skórze, które bardzo często
ulegają nadkażeniu bakteryjnemu(głównie przez gronkowce i paciorkowce), co utrudnia rozpoznanie
choroby. Charakterystyczne są za to przeczosy, po których lekarz pierwszego kontaktu może
rozpoznać świerzb i skierować chorego do dermatologa. Pewność można uzyskać, dokładnie
przyglądając się skórze chorego – jeśli widać nory i kanaliki w naskórku, wiadomo, że zaatakował
świerzbowiec.
Co robić na co dzień aby uniknąć zachorowania?






Często myjemy ręce,
Każdego dnia się kąpiemy, myjąc dokładnie całe ciało,
Korzystamy z osobnych łóżek,
Bieliznę należy zmieniać każdego dnia,
Często zmieniamy pościel, pierzemy ją w wysokich temperaturach i prasujemy,
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Każdy powinien stosować jedynie należące do siebie przedmioty osobistych, takich jak
ręczniki czy bielizna,
Odzież również powinna być regularnie zmieniana, prana oraz prasowana.
Jestem chory! Jak ustrzec bliskich?






Unikamy kontaktu fizycznego z innymi osobami,
Dokładnie i skrupulatnie przestrzegamy zasady o korzystaniu z jedynie własnych
przedmiotów osobistych,
Własne rzeczy do prania przechowujemy osobno oraz wykonujemy osobne pranie,
Należy również unikać drapania się przy osobach zdrowych, ponieważ z fragmentami
martwego naskórka pasożyt może przenieść się do ich ciała.
Skupiska dzieci
Jeśli choroba zostanie wcześnie wykryta, a dotknęła np. dziecko, które uczęszcza do żłobka,
przedszkola czy szkoły konieczne jest zgłoszenie tego faktu do dyrekcji, która powinna niezwłocznie
poinformować innych rodziców o zagrożeniu i rozpocząć przeglądy higieniczne pośród swoich
wychowanków oraz pracowników.
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