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Załącznik nr 9 

PROCEDURA KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO GABINETU PROFILAKTYKI 

1. Zgodnie z zaleceniami Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania dotyczącego 

bezpieczeństwa opieki nad uczniami na okres pandemii COVID-19 ustala się sposób 

postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji świadczeń 

profilaktycznych wykonywanych w gabinecie profilaktyki.  

2. Zakres procedury dotyczy pielęgniarki wykonującej świadczenie oraz wszystkich uczniów  

i pracowników szkoły korzystających z tych świadczeń.  

3. Zaleca się :  

- wyposażenie gabinetu profilaktyki w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do 

dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maseczki z filtrem FFP 2 

lub FFP 3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy fizelinowe ochronne, fartuch banerowy  

- w ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko jeden 

uczeń, który powinien zdezynfekować ręce po wejściu do gabinetu - wyznaczenie strefy 

oczekiwania przed wejściem do gabinetu (1 lub 2 miejsca) oznakowane taśmą przy 

zachowaniu odległości 1,5-2 m pomiędzy oczekującymi uczniami  

- wejście do gabinetu pojedynczo tylko za zgodą pielęgniarki  

- wyznaczenie „bezpiecznej strefy” w gabinecie w pobliżu drzwi: krzesło, środek do 

dezynfekcji rąk  

- w czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, 

sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problemami 

zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować 

następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, 

rękawice i ew. jednorazowy fartuch fizelinowy.  

4. Te same zasady obowiązują pielęgniarkę w ramach udzielania pomocy przedlekarskiej  

w przypadku nagłych zachorowań i urazów oraz w ramach realizacji świadczeń 

pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia  

w trakcie pobytu w szkole: 

- w kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku 

szkoły należy przestrzegać dystansu 1,5-2 m, stosować maskę chirurgiczną , w miarę 

możliwości minimalizować zamieniając je na porady telefoniczne  
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- sprzątanie gabinetu profilaktycznego i dezynfekcji powierzchni (w tym m.in. dezynfekcja 

blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu) przeprowadzać z częstotliwością 

2 razy dziennie  

- gabinet profilaktyki powinien być systematycznie wietrzony lub mieć uchylone okno  

- wykonać pomiar temperatury ciała ucznia wchodzącego do gabinetu termometrem 

bezdotykowym  

- zachowując bezpieczną odległość, przeprowadzić wywiad zdrowotny i w miarę możliwości 

epidemiologiczny  

- badania, w których dystans nie jest możliwy należy wykonywać sprawnie, bez zbędnego 

przedłużania  

- uczeń wychodząc z gabinetu ponownie dezynfekuje ręce  

- pielęgniarka zdejmuje maskę ochronną, przyłbicę, myje i dezynfekuje ręce  

- realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza 

standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji 

infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2  

- pielęgniarka nie przeprowadza u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego 

szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych  

5. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia tj. gorączka powyżej 38 stopni, kaszel, duszność, inne 

objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy ucznia odizolować w osobnym 

pomieszczeniu (gabinet nie jest izolatką) i powiadomić dyrektora szkoły, następnie 

rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, oraz zalecić 

kontakt z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem. 


