
naleĘz
. myć ręce mydłem i ciepła wodąprzez2O sekund
. jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem
w okolicy powyżej łokcia a nie dłońmi
. umyc ręce po kasłaniu lub kichaniu
. unikać kontaktu z osobami, które kichająi kaszlą
. przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu

PROPOZY CJ A ZALECEŃ DLA SZKOŁ

Objawy nowej grypy A/H1N1 sąpodobne jak grypy sezonowej:
. gorączka
. kaszel
. ból gardła
. katar zpłynnąwydzielinąlub zatkanym nosem
. bóle mięśniowe i stawowe
. ból głowy
. dtęszcze
W około 25-30% ptzypadkow nowej grypy mogą występować wymioty i bieguŃa, Podobnie

jak w grypie sezonowej częśc zachorowańprzebiega cięzko, a nawet możę zakończyć się
śmiercią.
Szerzenię się nowej grypy, podobnie jak grypy sezonowej, odbywa sięprzez
zakażenia drogą powi etrznąi kropelkową. Mozliwe jest tez przenoszenie się zakażenia ptzez
dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych ślinąlub wydzielinądróg oddechowych osoby
chorej i następnie dotykanie śluzówki osoby zdrowej.
Szkoła jest miejscem, gdzie kontakty między uczniami sąbardzo bliskie i gdzie

choroby szerzące się dro gą powietrzną mogą przenosić się szczególnie łatwo. Zakażeni
uczniowie mogąteż stanowić źródło zakażenia dla swych rodzin oraz innych członków
społeczeństwa.

Co powinien zrobić personel szkoĘ dla ochrony uczniów i pracowników?

* Zorganizowaó i przeprowadzić szkolenie lub serię szkoleń z zaJ<ręsie zapobiegania
szerzęniu sięzakażeń wirusem nowej grypy łHlN1 dla uczniów onz dla rodziców.
* W okresie przygotowawczym konieczne jest sprawdzęniekanałów łączności szkoły z
rodzicami i mozliwości szybkiego ich powiadamiania.
* Prowadzić aktywną po l itykę zapobie gan ia zakażentom pr zęz do starczanie materi ałów
informacyjnych na temat zachowania w szkole, mycia rąk, higieny kaszlu i
czy szczenia no s a or az pr o m o wać w szko l e zacho wani a zmniej szaj ąc e

prawdopodobi eństwo zakażenia.
* Zachęcac do szczepień przeciw grypie sezonowej oraz nowej grypie A/HIN1.
Wskazane może być uzgodnionę z lekarzem zorganizowartie akcji szczepień dla
uczniów. Sfinansowanie takiej akcjiprzez lokalny samorząd byłoby bardzo poządane.
* W razie wystąpienia objawów grypowych wymagać od rodziców zgłoszeniadziecka
do lękarza i do tego czasu pozostania w domu, aw przypadku stwierdzeniatakich
objawów u ucznia w szkole natychmiast umieścić go w pomieszczęniu odosobnionym
i jeśli sąto objawy o niewielkim nasileniu powiadomić rodziców o konięczności
odebrania uczniaze szkoły, aw przypadku cięzkiego zachorowania odesłać :ucznia
transpońem sanitamym do szpitala zakuźnego lub innego, wyznaczonego do |eczenta
grypy, uzgadniając to z rodzicamilopiekunami dziecka.


