
ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W CZASIE 
PANDEMII 

w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu 

 

1. Zgodnie z umową z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Poznaniu, pielęgniarka szkolna  świadczy usługi medyczne dla uczniów  III Liceum 

Ogólnokształcącego w następujących dniach i godzinach: 

poniedziałek:  8:00 – 15:00 

wtorek: 8:00 – 15:00 

środa: 8:00 – 15:00 

piątek: 8:00 – 15:00 

 

2. W szkolnym gabinecie medycznym pielęgniarka: 

- realizuje świadczenia profilaktyczne wg programu badań przesiewowych 

- udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów   

- sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. 

- realizuje program edukacji zdrowotnej. 

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

dezynfekcji rąk oraz środki ochrony osobistej. 

4. W trakcie udzielania świadczeń profilaktycznych w gabinecie przebywa tylko jeden uczeń. 

Przed wejściem do gabinetu uczeń dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę zasłaniającą usta i 

nos. 

5. W trakcie udzielania pomocy przedlekarskiej  w przypadku nagłego zachorowania lub 

wykonywani zabiegów i procedur leczniczych u ucznia w trakcie pobytu w szkole 

pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk stosuje następujące środki ochrony 

osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice jednorazowe i 

fartuch flizelinowy.  

6. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem  SARS-CoV-2 u ucznia tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność zostaje 

on natychmiast zabezpieczony w środki ochrony osobistej i odizolowany w wyznaczonym 

pomieszczeniu tzw. Izolatorium. O zaistniałym fakcie niezwłocznie zostaje powiadomiony 

Dyrektor szkoły oraz rodzic/opiekun prawny. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

zgłosić się pilnie do szkoły, po odbiór dziecka.  

7. Po każdorazowej wizycie ucznia gabinet medyczny jest wietrzony a przedmioty, z którymi 

miał kontakt są dezynfekowane. Gruntowne sprzątanie szkolnego gabinetu medycznego 

odbywa się codziennie przez wyznaczonego pracownika szkoły. 

8. Szczegółowe zasady postępowania pielęgniarki/higienistki szkolnej w czasie udzielania 

świadczeń uczniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej na terenie szkoły podczas trwania 

epidemii Sars-CoV-2 zawarte są w procedurach obowiązujących pracowników 

Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Szkolnej ZDROWIE s.c. w Poznaniu. 

 

Opracowała: Beata Owczarek  

pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania    

3 września 2020r. 


