Do Zarządzenia nr 21 /2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku z dnia 14 maja
2020 roku w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1
w Malborku Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19

Procedura
IZOLACJI OSOBY /dziecka, pracownika/ Z OBJAWAMI COVID-19
1. Cel izolacji
Celem izolacji jest zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń spowodowanych koronawirusem:
a) odizolowanie źródła infekcji
b) przerwanie dróg przenoszenia zakażenia
Procedura obejmuje rutynowe środki ostrożności stosowane wobec każdej osoby z objawami
COVID-19 przebywającej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku, ul. Józefa
Wybickiego 32,
2. Definicje pojęć











Drogi zakażenia - sposoby przenoszenia się patogenów ze źródła zakażenia na organizmy
wrażliwe.
Izolacja - odosobnienie zakażonych i podejrzanych o zakażenie osób w warunkach
uniemożliwiających przeniesienie infekcji na osobniki wrażliwe.
Izolatka - zespół pomieszczeń przeznaczonych dla jednej osoby składający się
z pomieszczenia pobytu osoby (minimum 10 m2), węzła sanitarnego dostępnego z miejsca
pobytu oraz śluzy umywalkowo-fartuchowej między pomieszczeniem pobytu i ogólną drogą
komunikacyjną; powinna mieć bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. (separatka - nie
ma wyjścia na zewnątrz).
kolonizacja - bezobjawowe zasiedlenie organizmu przez potencjalne patogenne
drobnoustroje; może być pierwszym etapem infekcji.
patogen - drobnoustrój zdolny do wywołania choroby.
środki ochrony osobistej - środki noszone lub używane przez pracownika w celu ochrony
przed kontaktem z czynnikami o działaniu chorobotwórczym.
środki ostrożności - wszelkie działania niezbędne do odizolowania źródła zakażenia oraz
przerwania dróg szerzenia się infekcji.
zakażenie - wniknięcie i namnożenie się patogenu w organizmie żywym, z jednoczesnym
wywołaniem objawów chorobowych.
źródło zakażenia - organizm ludzki, zwierzęcy, roślinny lub materia nieożywiona, w której
drobnoustroje namnażają się i z których drogą bezpośrednią lub pośrednią są przenoszone na
wrażliwe organizmy.

3. Procedury stosowane w izolacji
a) mycie i dezynfekcja rąk
b) stosowanie odzieży ochronnej:
 rękawice
 fartuchy
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c)

d)
e)
f)

 maski, gogle, przyłbice
 ochronniki na buty
dekontaminacja sprzętu (proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej)
 stałe wyposażenie sali
 okresowe wyposażenie sali
dekontaminacja separatki/ izolatki
postępowanie z naczyniami i sztućcami
transport chorego

MYCIE I HIGIENA RĄK



wyposażenie stanowiska do mycia rąk: mydło płynne, preparat dezynfekcyjny do rąk, ręczniki
jednorazowe w dozownikach
higieniczną dezynfekcję rąk przeprowadzać:
 przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek
 po potencjalnym skażeniu rąk
 przed każdym wejściem i wyjściem z pomieszczenia izolatki
 przed każdą czynnością wykonywaną przy osobie z objawami.

Uwagi:
Skaleczenia i otarcia zabezpieczyć wodoszczelnym opatrunkiem
STOSOWANIE RĘKAWIC





Pojemnik z rękawicami powinien znajdować się przy wejściu do pomieszczenia
NIEJAŁOWE jednorazowe stosować podczas:
 wszystkich zabiegów, które mogą doprowadzić do kontaktu z krwią, płynami
ustrojowymi,
 wydalinami, wydzielinami
 kontaktu z błonami śluzowymi lub uszkodzoną skórą
 gdy występuje ryzyko zakażenia pracownika,
OCHRONNE wielorazowe (gospodarcze) stosować podczas
 dekontaminacji środowiska
 mycia i czyszczenia wyposażenia i sprzętu
 przygotowania roboczych roztworów dezynfekcyjnych

Uwagi
Rękawiczki zakładać i ściągać w miejscu wykonywania procedury higienicznej.
STOSOWANIE FARTUCHÓW
a) FARTUCHY zakładać w celu ochrony odzieży i skóry przed zanieczyszczeniem materiałem
potencjalnie zakaźnym
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b) FARTUCHY FOLIOWE jednorazowe, zawiązywane z tyłu, należy zakładać:
 w celu ochrony odzieży przed zamoczeniem
 podczas wykonywania zabiegów, przy których istnieje ryzyko kontaktu z krwią, płynami
ustrojowymi, wydzielinami i wydalinami
 zakładana i zdejmowana w śluzie,
 odzież ochronna obowiązuje wszystkich wchodzących do izolatki.
STOSOWANIE MASEK
a) stosować w celu zapobiegania rozsiewania mikroorganizmów z nosa i jamy ustnej podczas
kaszlu, kataru i kichania
b) stosować w celu ochrony przed wdychaniem mikroorganizmów rozsiewanych przez innych
c) jeśli osoba z objawami opuszcza izolatkę musi mieć założoną maskę.
Uwagi
Maski jednorazowe, ściśle przylegające do twarzy
STOSOWANIE BUTÓW OCHRONNYCH
a) nie jest zalecane ze względu na duże ryzyko przeniesienia drobnoustrojów z podłogi i butów
na ręce
DEKONTAMINACJA ŚRODOWISKA
a) w czasie pobytu: nie rzadziej niż dwa razy dziennie i w razie potrzeby mycie i dezynfekcja
powierzchni w otoczeniu osoby (stolik, krzesło itp., powierzchni podłogowych, umywalek
i baterii umywalkowych wraz z kafelkami, zewnętrzną częścią dozowników; mycie
i dezynfekcja łazienek i toalet
 według grafiku sprzątania
 po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę potencjalnie zakażoną:
 dezynfekcja i mycie powierzchni i sprzętów
Uwagi
Dezynfekcja przy użyciu preparatów dopuszczonych do użycia przy obecności podopiecznych
placówki.
ODPADY



wszystkie odpady traktować jak odpady komunalne
usuwać na bieżąco

NACZYNIA I SZTUĆCE


nie wymagają szczególnych metod postępowania
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PERSONEL


zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad izolacji

Uwagi
Zalecane wyznaczenie osobnego personelu
ODWIEDZAJĄCY


stosują odzież ochronną

TRANSPORT CHOREGO



ograniczyć do niezbędnego minimum
w czasie transportu przestrzegać zalecanych zasad izolacji

POMIESZCZENIE



drzwi do pomieszczenia mogą być otwarte
wietrzyć pomieszczenie po opuszczeniu przez osobę z objawami i po wykonaniu zabiegów
mycia i dezynfekcji pomieszczenia, wyposażenia i sprzętu.

Malbork, dnia 14 maja 2020 r.
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