Załącznik nr 8

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Budynek - ul. Szpitalna 1
Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
Jolanta Grabińska
tel. 503581405
Godziny przyjęć w gabinecie szkolnym
poniedziałek 		8:00 - 14:00
środa            	8:00 - 14:00
piątek              8:00 - 13:00

1. Do gabinetu medycznego uczniowie zgłaszają się pojedynczo.
2. Przed wejściem do gabinetu uczeń musi założyć maseczkę i zdezynfekować ręce.
3. Do gabinetu uczeń wchodzi na wezwanie pielęgniarki szkolnej.
4. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,             i niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.
Wykaz telefonów do Podstawowej Opieki Medycznej w Darłowie  (teleporady).
ul. Skłodowskiej 32
1. Przychodnia Rodzinna  (od lat 18 - tu)
godz. 8:00 - 18:00	tel. 94 314 47 33
2. Przychodnia Ambulatorium (do lat 18 -tu)
godz. 8:00 - 18: 00	tel. 94 314 44 00
3. Nocna i świąteczna opieka POZ
tel. 94 314 47 33
piel. 609572999
lek. dyż. 505725624


Budynek - ul. Chopina 4
Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
Anna Zarzeka
tel. 693494758
tel.607908593
Godziny przyjęć w gabinecie szkolnym
poniedziałek 		 8:00 - 14:00
piątek               8:00 - 13:00

1. Do gabinetu medycznego uczniowie zgłaszają się pojedynczo.
2. Przed wejściem do gabinetu uczeń musi założyć maseczkę i zdezynfekować ręce.
3. Do gabinetu uczeń wchodzi na wezwanie pielęgniarki szkolnej.
4. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,             i niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.
Wykaz telefonów do Podstawowej Opieki Medycznej w Darłowie  (teleporady).
ul. Skłodowskiej 32
1. Przychodnia Rodzinna  ( od lat 18 - tu)
godz. 8:00 - 18:00	tel. 94 314 47 33
2. Przychodnia Ambulatorium ( do lat 18 -tu)
godz. 8:00 - 18: 00	tel. 94 314 44 00
3. Nocna i świąteczna opieka POZ
tel. 94 314 47 33
piel. 609572999
lek. dyż. 505725624


