Recomandări pentru
personalul medical școlar
Colaboraţi strâns cu managementul unităţii de învăţământ, copiii şi părinţii
acestora în adoptarea măsurilor corecte de siguranţă sanitară în unitatea de
învăţământ, adaptate la specificul acesteia:
1

- asigurați-vă că măsurile sunt transmise
în mod clar și adecvat vârstei;
- verificați aplicarea planurilor recomandate la nivelul unității de învățământ;
- identificați persoanele vulnerabile/aflate în
dificultate și cu un risc crescut de îmbolnăvire;
- verificați dacă există dotare adecvată cu
materiale igienico-sanitare și de dezinfecție;
- construiți o rutină zilnică în aplicarea
măsurilor de igienă a mâinilor prin activități
educative la clasă;
- verificați dacă persoanele care prezintă
diverse alergii de contact la anumite substanțe dezinfectante utilizează în mod adecvat apa
și săpunul;
- promovați activ și exemplificați importanța spălării pe mâini în mod regulat, dezvoltând
și alte comportamente pozitive de igienă;
- încurajați spălarea pe mâini în mod frecvent și riguros;
- evidențiați rolul purtării în mod corect a
măștii de protecție;
- monitorizați măsurile propuse pentru a
fi puse în aplicare;
- verificați dacă deșeurile sunt colectate,
depozitate și aruncate în siguranță;
- sprijiniți eforturile școlii privind aplicarea
măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor;
- fiți la curent cu cele mai noi informații;
- verificați că măsurile de salubrizare și igienizare sunt efectuate frecvent și că, în acest
scop, există produsele necesare achiziționate
în cantități suficiente;

- promovați comunicarea copiilor și a familiei cu personalul cabinetului medical;
- asigurați-vă că aveți sprijinul unității de
învățământ și că puteți răspunde în mod adecvat și adaptat la întrebările și grijile copiilor;
- fiți alături de personalul din unitățile de
învățământ și evaluați nevoile de creștere a
frecvenței curățeniei și a dezinfecției în spațiile
de învățământ;
- verificați să existe ventilație eficientă și
adecvată în spațiile unității de învățământ;
- verificați dacă personalul care manevrează și utilizează produsele de igienizare și dezinfecție a citit recomandările producătorului,
a înțeles și a urmat întocmai cele menționate
în instrucțiuni.
2 Stabiliţi împreună cu conducerea unității
de învățământ responsabilităţi clare ale fiecărei categorii de personal, astfel încât să fie
acoperită în mod corect şi eficient întreaga
gamă de sarcini presupuse de această situaţie pandemică.
3 Stabiliţi ce fel de informaţii vor fi transmise către copii şi părinţi şi de către cine, astfel
încât să nu existe lipsă de concordanţă între
informaţiile sosite de la diferite persoane din
unitatea de învăţământ.
4 Afişaţi în sala de aşteptare materiale educative numai din surse autorizate.
5 Solicitaţi îndrumare metodologică numai
forurilor profesionale competente, păstraţi permanent legătura cu acestea.
6 Actualizaţi permanent evidenţele legate de
toate măsurile luate, modul de gestionare al
acestora, eventualii suspecţi/ infectaţi/contacţi.

