
* ZapewniĆ miejsca do mycia rąk lub ich dezynfekcji odpowiednimi preparatami
alkoholowymi (ż60%) i zapewntc wyposażenie tych miejsc w odpowiednie środki i
materiały.
* Zapewnić higienę miejsc przebywania uczniów i codzienne ścieranie powierzchni,
które mogąbyc zanieczyszczone wydzielinami i których mogądotykać uczniowie,
Znaczną częśc tych zbiegów higienicznych mogą wykonywać sami, odpowiednio
poinstruowani, uczniowie. Czas zakażności wydzielin poza organizmęm człowieka
wynosi 2-8 godzin.
* W uzasadnionych przypadkach, po konsultacjt zlękarzem lub epidemiologiem, zalecic
noszenie maseczek ochronnych na nos i usta na terenie szkoły i w drodze do niej.

Co moze zrobić uczeń i jego rodzice, aby zredukować prawdopodobieństwo szerzenia się
zakazeń w szkole?

. Pozostać w domu w razie choroby. Ieżelt objawy odpowiadająwymienionym
wyżej objawom grypy, należy pozostać w domu 7 dni od wystąpienia objawów lub
1 dzień po ustąrieniu objawów, jeżeli objawy trwają 7 dni lub dłużej.
. W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zal<rywac nos i usta chusteczką
jednorazową którąpo jednorazowmużycitlnależy wyrzucic, a ręce umyć
starannie wodą z my dłem.
. W rozmowie unikać bliskich kontaktów twarząw twarz. W tym szczególnym
przypadku uzasadnione j est rozmawianie z głowąodwróconą od rozmówcy.
. Unikać dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu.
. Poza szkołąunikać przebywania w pomieszczeniach z kilkoma osobami naraz, a
szczegolnie masowych zgromadzeń i sportów kontaktowych.
. Przestrzegaó zasad higienicznych wynikających z instrukcji uzyskanych w szkole
równiez w domu i we wszystkich sy,tuacjach pozaszkolnych.

Postępowanie z uczniaminarażonymi w szkole na kontakt z potwierdzonym
przypadkiem nowej grypy A/[IlNl

Jak postępować w przypadku, gdy do szkoły przyjdzie uczeń z objawami grypy, jezeli nowa
grypa szerzy sięw miejscowości, gdzie znajduje się szkoła?

. O sl.tuacj i należy nięzwłocznie powiadomić rodziców chorego ucznia

. Należy ucznia umieścić w pomieszczeniu, gdzie nie przebywają inni ludzie. W
przypadku objawów o niewielkim nasileniu powiadomić rodziców o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły, a w przypadku cięzkie go zachorowania odesłać ucznia
transportem sanitarnym do szpitala zakaźnego lub innego, wyznaczonego do leczenia
grypy, w porozumieniu z rodzicamilopiekunami dziecka.
. Jeśli uczeń z objawami grypy ma powód wejścia do pomieszczenia zinnymi ludźmi,
winien zakyc nos i usta chusteczkąjednorazowąlub płatkiem ligniny, albo, jeżeli jest
taka możliwośc, założyć maseczkę ochronną na nos i usta.

Co należy zrobić dla uczniów, którzy mieli kontakt ze osobq u której potwierdzono, lub
podejrzewano zakażenie wirusem nowej grypy A/H]NL?

. Nalezy poinformować rodziców o tym kontakcie i możliwości zakażenia.

. Zalecic im codzienne pomiary temperatury i obserwację, czy nie występują u ucznia
objawy grypy w ciągu 7 dni od kontaktu


