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PROCEDURA
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTWIERDZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PRACOWNIKA LUB
SŁUCHACZA CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W BIAŁYMSTOKU

Obowiązuje od
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§11.

Procedura określa zasady postępowania na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka
Sienkiewicza w Białymstoku, zwanego dalej Centrum, w przypadku potwierdzenia zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 pracownika lub słuchacza Centrum.

2.

Procedura dotyczy:
1) wszystkich pracowników Centrum świadczących pracę na terenie placówki;
2) słuchaczy Centrum;
3) osób postronnych przebywających na terenie placówki.

3.

Dyrektor Centrum wyznacza pracownika odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania niniejszej
procedury.

§2.
1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Centrum dyrektor stosuje
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus) odnoszące się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
2. Inspektor sanitarny przeprowadza w Centrum wywiad epidemiologiczny służący
zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym pracownikiem
lub słuchaczem Centrum.
3. Dyrektor Centrum, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy
identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
4. Dyrektor Centrum informuje pracowników oraz słuchaczy o potwierdzonym przypadku
zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania.
Jako bliski kontakt z zakażonym pracownikiem lub słuchaczem uznaje się:
1) przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona;
2) pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby
zakażonej przez ponad 15 minut;
3) prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas.
5. Dyrektor Centrum, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje
listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
6. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, o których mowa w ust. 5 zamieszczając
w nim:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu,
na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych);
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
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7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki
komunikacji elektronicznej.
§3.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał zakażony pracownik lub słuchacz poddaje się
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje się
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
§4.
1. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,
wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza
datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
2. Pracownicy i słuchacze Centrum mają obowiązek zastosowania się do nakazu inspektora
sanitarnego i przestrzegania wydanych zaleceń.
3. Osoby pozostające na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów
charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinny bezzwłocznie, telefonicznie
powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego szpitala.
4. Osoby nie objęte kwarantanną powinny prowadzić samoobserwację (codzienny pomiar
temperatury i zwracanie uwagi na swój stan zdrowia), a jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji
zauważą objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) powinny
telefonicznie powiadomić lekarza pierwszego kontaktu.
5. Dyrektor Centrum opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność
Centrum w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę
i w związku z tym nie podejmie pracy.
§5.
1. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów SARS-CoV-2, automatycznie:
1) pracownik może wrócić do pracy;
2) słuchacz może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Centrum.
2. Nauczyciele i inni pracownicy Centrum, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie
miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę,
a pozostali słuchacze przychodzić do Centrum i uczestniczyć w zajęciach.
3. Wszystkie osoby (pracownicy i słuchacze Centrum), które nie miały bliskiego kontaktu
z osobą zakażoną, ale źle się poczują - nie mogą przychodzić do Centrum. Powinny pozostać
w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną.
§6.
1. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:
1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń;
2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to
możliwe - ich zniszczenie.
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2. Dyrektor Centrum w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję
0 zamknięciu Centrum na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń
1przedmiotów.
§ 7.

1. Dyrektor Centrum informuje organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego
o sytuacji w Centrum.
2. Dyrektor Centrum, za zgodą powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu prowadzącego
może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić
zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.
3. Postępowanie dyrektora oraz funkcjonowanie Centrum, w sytuacji o której mowa w ust. 2
reguluje odrębna procedura.
§8.
W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem na terenie Centrum, wszyscy
pracownicy i słuchacze mają obowiązek stosować się do zaleceń powiatowego inspektora
sanitarnego oraz śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www. gov.pl/web/koronawirus/.

dyrek;
Centrum Kształceni, Ustawicznego
im. Henryisa-SJnkie|/'' a w Białymstoku

mgr taż. Bożln

'mnodębska

(pieczęć i podpis dyrektora CKU w Białymstoku)
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