
 

Procedura funkcjonowania gabinetu medycyny szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie  

w czasie epidemii COVID – 19 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa         

 i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.      

Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

( Dz. U z 2020r. poz. 493), 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2215);  

8. Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od  

1 września 2020 r;  

9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 

207. 

10. wytyczne Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego  

z 8 maja 2020 r. dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych. 

 

Zasady udzielania świadczeń uczniom bez objawów COVID – 19 w gabinecie medycyny 

szkolnej: 

 

1. Gabinet czynny zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do NFZ  na dzień 1 września 

2020 r. 

2. Uczeń przed wejściem do gabinetu dezynfekuje  ręce . Szkoła zabezpiecza środki do 

dezynfekcji rąk dla uczniów/dzieci/nauczycieli/pracowników i opiekunów. 



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

jeden uczeń/dziecko  

4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak:  

 realizacja testów przesiewowych,  

 sprawowanie opieki poprzesiewowej,  

 czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi,  

pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk stosuje następujące środki ochrony 

osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch 

flizelinowy. 

5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej takiej jak: 

 przypadki nagłych zachorowań, urazów i zatruć, 

 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, 

pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje następujące środki ochrony 

osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch 

flizelinowy. 

6. Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program edukacji zdrowotnej, poza 

standardowymi treściami, zawiera przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji 

infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. 

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

środowisku szkoły obowiązuje dystans  min. 1,5-2 m. W miarę możliwości zalecono 

minimalizowanie kontaktu z gronem pedagogicznym, rodzicami. Ogranicza się kontakty 

bezpośrednie rekomendując porady telefoniczne. W wyjątkowych sytuacjach w kontaktach 

bezpośrednich będą stosowane maski chirurgiczne. 

8. Zalecone jest częste wietrzenie gabinetu. 

9. Sprzątanie gabinetu i dezynfekcja powierzchni (blatów, klamek, używanego sprzętu 

medycznego, telefonu)  będzie prowadzona 2 razy dziennie ( bez stosowania aerozoli).  

10. Nie będzie stosowana u uczniów profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego 

szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych. 

 

 

 

 

 


