Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych
we Wrocławiu z dnia 20 maja 2020

PROCEDURA
postępowania w PZPPP we Wrocławiu i gabinetach zamiejscowych w
przypadku zidentyfikowania osoby posiadającej symptomy zakażenia
COVID-19
Procedura zapobiegawcza: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika:
1. Do pracy przychodzą tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących
na COVID-19.
2. Pracownicy/ obsługa poradni w przypadku wystąpienia u siebie oraz najbliższych członków
rodziny, mieszkających w tym samym domu /mieszkaniu niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, pozostać w domu.
3. Powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
telefon alarmowy WSSE 726 210 586, 655 444 273
lub szpitalem zakaźnym:
 Wrocław - Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza
Radeckiego, ul. Chałubińskiego 2-2A, (71) 770 31 51,
 Wrocław - Psie Pole, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego
Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, kom. 519 338 486,
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, o
tym, że mogą być zakażeni koronawirusem .
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
( kaszel, duszności, gorączka), sugerujących zakażenie COVID -19 , należy:
 poinformować o wystąpieniu takich okoliczności dyrektora poradni,
 niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy,
 odizolować od pozostałych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub w odległości
min. 2 m od pozostałych osób.
 odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu,
 wstrzymać przyjmowanie dzieci, odwołać zaplanowane wizyty,
 powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do instrukcji
i poleceń. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i
poinformować, o tym, że mogą być zakażeni korona wirusem.
5. O zaistniałej sytuacji należy poinformować członków rodziny pracownika.
6. Niezwłocznie zorganizować rutynowe sprzątanie pomieszczeń w których poruszał się i przebywał
pracownik, dezynfekowanie użytkowanych i dotykowych powierzchni (klamek, poręczy,
uchwytów i innych przedmiotów z którymi miał styczność).
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem:
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak: uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren poradni
i gabinetów zamiejscowych.

2. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego
oddziału zakaźnego jw. w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem
lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.
3. Zaistniałą sytuację należy zgłosić do dyrektora poradni oraz kierownictwa obiektu, aby
umożliwić obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o
zakażenie.
4. Niezwłocznie zorganizować przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami
obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów oraz
przedmiotów, z którymi miała styczność dana osoba).
5. Należy ustalić listę pracowników, dzieci oraz innych osób z zewnątrz obecnych w tym samym
czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała podejrzana o zakażenie osoba.
6. Listę i terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi oraz oświadczenia kwalifikacji na badania
diagnostyczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej
pod kluczem, przez okres 30 dni od dnia usługi.
7. Należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z
podejrzanym zakażonym.

Załączniki:
1. lista osób
2. telefony alarmowe i ścieżki powiadamiania

Michał Iwan
Dyrektor PZPPP
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Lista osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach obiektu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie COVID-19
Lp.
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………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby zarządzającej placówką
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Telefony Alarmowe
telefon alarmowy WSSE 726 210 586, 655 444 273
szpitale zakaźne:
 Wrocław - Śródmieście, Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego,
ul. Chałubińskiego 2-2A, (71) 770 31 51
 Wrocław - Psie Pole, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego, ul.
Koszarowa 5, kom. 519 338 486
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod
numer 999 lub 112
i poinformować, o tym, że mogą być osoby zakażone
koronawirusem
dyrektor PZPPP we Wrocławiu - 71 722 02 04

ścieżki szybkiej komunikacji:
1) telefon pracownika do dyrektora poradni, rodzica
2) w razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka,
telefon pod numer alarmowy.

