
ZASADY  POSTEPOWANIA W GABINECIE PROFILAKTYCZNYM W SZKOLE 

 

W przypadku podjętej decyzji Rządu o wznowieniu nauki w szkołach oraz wznowienia 

opieki w przedszkolach i żłobkach metodą tradycyjną oraz decyzji o wznowieniu opieki 

profilaktycznej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania realizowanej przez 

pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania/higienistki szkolne/pielęgniarki 

pediatryczne zaleca się następujące zasady postepowania. 

 

1. Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, 

środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne lub 

przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne. 

2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym przebywa tylko 

jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do 

gabinetu. 

3. 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 stosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, 

okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy. 

4. 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, 

pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące 

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

jednorazowy fartuch flizelinowy. 

5. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej poza standardowymi treściami 

zawiera przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji 

koronawirusem SARS-CoV-2.  

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

środowisku szkoły przestrzega się dystansu min. 1,5m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, 

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

telefoniczne.  



7. Gabinet profilaktyczny jest sprzątany, wietrzony i dezynfekowany na bieżąco (w tym m.in. 

dezynfekcja blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu). Nie stosuje się aerozoli.   

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

podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi 

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

przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny. 

9. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą 

nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych. W 

kontaktach bezpośrednich stosuje się maskę chirurgiczną. 


