
Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej  

i pomocy przedlekarskiej  

od 18 stycznia 2021 r. 

 

 

1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej czynny jest od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.25 – 15.00. 

2. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami są zobowiązane do przestrzegania praw 

pacjenta, w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze 

sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów oraz 

poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń 

zdrowotnych. 

3. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku 

sprzeciwu rodziców. 

4. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga 

pisemnej zgody rodziców. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. 

5. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko 

jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu 

i usiąść w wyznaczonym miejscu. Uczeń nie powinien niczego dotykać. 

6. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć 

oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w 

ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do 

wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, w czasie realizacji świadczeń profilaktycznych 

takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne 

poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, higienistka poza rutynowymi 

zasadami higieny rąk, stosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary 

ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy. 

7. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku 

szkoły należy przestrzegać dystansu min. 1,5 m. W kontaktach z pracownikami szkoły, 

rodzicami, w miarę możliwości, minimalizuje się kontakty bezpośrednie, zamieniając je na 

porady telefoniczne. 

8. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły, tj. gorączka pow. 38 stopni 

Celsjusza, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, kieruje się 

osobę chorą do domu oraz zaleca kontakt telefoniczny z lekarzem POZ lub z odpowiednim 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem. Dyrektor 

szkoły i higienistka powinni być w kontakcie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

i realizować jego zalecenia, co do sposobu postępowania z osobami z kontaktu. W 

przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112 - 

dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-

19”.  Higienistka poleca uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki i odizolowuje 

go w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły pomieszczeniu do czasu przybycia opiekuna. 

Uczeń/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerw międzylekcyjnych lub 



jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej 

pomieszczenia, w którym został odizolowany. Pomieszczenie opuszczone przez ucznia, 

powinno być zdezynfekowane i przewietrzone. 

9. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie 

zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, higienistka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, 

powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary 

ochronne albo przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny. 

10. Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego nie rekomenduje w czasie 

pandemii koronawirusa stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego 

szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych. 

 

 

 

Higienistka szkolna 

 


