Informacje o koronawirusie - Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

W związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa podajemy
zapobiegawczo informacje dotyczące koronowirusa:

Aktualnie wiadomo jest, że wirus przenosi się z człowieka chorego na człowieka zdrowego
drogą kropelkową (podczas kichania, kaszlu).

Jeśli osoba nie miała kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
- Należy przestrzegać podstawowe zasady higieny, w tym np. częstego mycia rąk z
użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
- Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos chusteczką (ewentualnie zgiętym
łokciem), po czym natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
używając mydła i wody lub płynów/żeli na bazie alkoholu.
- Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
- Zachować bezpieczną (przynamniej 1 – metrową) odległość pomiędzy sobą a innymi
ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy kaszlą, kichają i gorączkują.

- Apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły
lub przedszkola;

- W przypadku podejrzenia zachorowania należy zgłosić się do szpitala dysponującego
oddziałami zakaźnymi. W województwie pomorskim są to
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 18
. Należy unikać kontaktu z innymi osobami. Podczas kaszlu Należy zakrywać usta i nos
chusteczką jednorazową.

1/2

Informacje o koronawirusie - Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

- W przypadku szczególnie nasilonych objawów należy wezwać pogotowie ratunkowe pod
nr tel.
999 lub 112.
- W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek
opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
- Należy sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
- Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach, ul. Sambora 30a, tel.586810721
- Uruchomiona jest infolinia NFZ gdzie o dowolnej porze dnia i nocy można zadzwonić w
zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer
telefonu: 800 190 590.
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