Szkoły Katolickie

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZARAŻENIA COVID-19
„Przewodnik na wypadek infekcji” wydany przez Biuro Szkół Katolickich szczegółowo opisuje kroki, jakie osoby
zarządzające szkołami muszą podjąć w sytuacji, kiedy członek społeczności szkolnej ma objawy COVID-19,
oczekuje diagnozy, był w bliskim kontakcie z osobą zdiagnozowaną lub, u niego samego potwierdzono zarażenie
COVID-19. Poniżej znajdują się najważniejsze kroki tego protokołu. Uwaga: skuteczność tych protokołów jest
uzależniona od pełnej współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym rodzin uczniów.
KROK 1: Aby umożliwić skuteczne śledzenie kontaktów, dyrektorzy muszą sporządzić protokół zarażenia dla
każdego pozytywnego, domniemanego pozytywnego przypadku lub przypadku, w którym nastąpił bliski kontakt
z zarażoną osobą z udziałem uczniów, nauczycieli, pracowników i wolontariuszy (patrz definicje przypadków
poniżej). Centralny zespół wsparcia ze znajomością protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy będzie pomagał
dyrektorom i zalecał natychmiastowe działania, w tym kwarantannę uczniów/pracowników lub odseparowanie
tych osób z grupy danej klasy.
KROK 2: Raporty o przypadkach są przeglądane, a specjalna grupa dochodzeniowa ustala kolejność działania.
Grupa ta przydziela każdemu konkretnemu przypadkowi specjalnego opiekuna, tzw. archidiecezjalnego opiekuna
sprawy.
KROK 3: Opiekun sprawy kontaktuje się z dyrektorem szkoły i gromadzi dalsze informacje kontaktowe. Jeżeli
w wyniku dochodzenia zostanie ustalone, że dodatkowe osoby w grupie lub szkole muszą podjąć działania,
zostanie o tym powiadomiony dyrektor oraz rodzice i społeczność szkolna.
KROK 4: Sprawa jest monitorowana i śledzona aż do jej zamknięcia tak, aby w razie potrzeby można było udzielić
dodatkowych wskazówek rodzinom uczniów z poszczególnych grup i społeczności szkolnej.
Archidiecezja na bieżąco dokonuje przeglądu wskaźników zakażeń, współczynników dodatnich, praktyk
izolacyjnych, uaktualnionych wytycznych wydziału zdrowia itp. oraz konsultuje się z lokalnymi wydziałami zdrowia.

Definicje przypadków:

• Pozytywny przypadek: Pozytywny wynik testu.
• Domniemany pozytywny przypadek: U pacjenta występują objawy, przypadek został zdiagnozowany przez
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lekarza jako domniemanie dodatni nawet bez badania.

• Bliski kontakt z osobą z pozytywną diagnozą: Każda osoba (posiadająca zakrycie twarzy lub bez niego), która

znajdowała się w odległości do sześciu stóp od osoby z potwierdzoną diagnozą COVID-19 (posiadającą zakrycie
twarzy lub bez niego) przez co najmniej 15 minut. Okres bliskiego kontaktu rozpoczyna się dwa dni kalendarzowe
przed wystąpieniem objawów (u osoby z objawami) lub dwa dni kalendarzowe przed uzyskaniem pozytywnej
próby (u osoby bez objawów). Wymagane jest, aby osoby bliskiego kontaktu pozostały w domu i poddały się
kwarantannie trwającej 14 dni kalendarzowych, począwszy od ostatniego dnia kontaktu z osobą z potwierdzoną
diagnozą COVID-19.
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