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PROCEDURA POSTĘPOWANIA Nr 2 

PROCEDURY OPIEKI NOCNEJ 

 

SOSW Ziemięcice 

 

1. Dyżur nocny pełnią 2 osoby. 

2. Do obowiązków osób pełniących dyżur nocny poza opieką nad wychowankami należy: 

 przebywanie na terenie internatu przez cały czas pełnienia dyżuru; 

 zasięgnięcie informacji od wychowawców o stanie liczebnym i stanie zdrowia 

wychowanków przed rozpoczęciem dyżuru nocnego; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, stała kontrola stanu zdrowia 

wychowanków; 

 w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków wezwanie 

pogotowia, straży pożarnej, policji; 

 informowanie dyrektora SOSW Ziemięcice o zaistniałych zdarzeniach; 

 rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych;  

 podejmowanie decyzji w bieżących sprawach; 

 wpisywanie uwag o dyżurze do zeszytu dyżurów nocnych. 

 informowanie rano wychowawców o ewentualnych problemach wychowawczych  

i stanie zdrowia wychowanków. 

 

3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka: 

 ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków; 

 groźnych dla życia ostro występujących schorzeń; 

 zatruć; 

dyżurujący:  

 wzywa pielęgniarkę; w razie nieobecności pielęgniarki dyżurujący:  

 udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

 wzywa pogotowie ratunkowe, 
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 niezwłocznie zawiadamia telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora SOSW 

Ziemięcice i rodziców wychowanka 

 Jeśli zachodzi taka potrzeba jedzie z wychowankiem do punktu pomocy medycznej, a na 

czas swojej nieobecności opiekę nad wychowankami przekazuje innemu wychowawcy, 

wyznaczonemu przez zwierzchnika. 

 

4. W sytuacji napadu padaczkowego: 

 podejmuje decyzję o wezwaniu do pomocy pielęgniarki, w razie nieobecności pielęgniarki: 

a. udziela pierwszej pomocy przedmedycznej; 

b. udziela pomocy zgodnie z pisemnymi wskazaniami lekarskimi dot. podawania wlewki 

doodbytniczej; 

c. w razie przedłużającego się napadu padaczkowego podejmuje decyzję o wezwaniu 

pogotowia ratunkowego; 

d. w wypadku napadu padaczkowego wymagającego wezwania pogotowia 

ratunkowego niezwłocznie zawiadamia telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu 

dyrektora SOSW Ziemięcice i rodziców wychowanka. 

 

5. W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia  

 zachowuje spokój i nie dopuszcza do paniki i natychmiast alarmuje Straż Pożarną, tel. 998 

a. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną wyraźnie podaje:  

 gdzie powstało zdarzenie – dokładny adres, nazwę obiektu, piętro,  

 co się pali lub, jakie jest inne zagrożenie, czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, 

  numer telefonu, z którego mówi oraz swoje imię i nazwisko. 

 W razie potrzeby (awaria) alarmuje inne służby techniczne. 

 Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej wychowawca w miarę możliwości przystępuje 

do akcji ratowniczo-gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w 

pobliżu. Do czasu przybycia straży pożarnej organizuje akcję ratowniczą zgodnie z instrukcją 

ewakuacji. 

 Powiadamia dyrektora SOSW Ziemięcice o zaistniałej sytuacji. 
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Załączniki: 

 

 Wykaz i numery telefonów powiadamianych służb. 

 Kserokopie zaleceń lekarskich dotyczących postępowania w razie napadu padaczkowego. 

 Kserokopie upoważnień do podania leków. 

 Wykaz numerów telefonów kadry kierowniczej i pracowników Ośrodka. 

 Instrukcja ewakuacji 

 


