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Dyrektor sanepidu Justyna Łukasik uczula: – Gdyby zdarzyło się, że rodzice zaobserwują u dziecka uporczywy świąd, zauważą wysypkę na jego
skórze, niezwłocznie powinni udać się z nim do lekarza, podjąć leczenie. (fot. arch)

W szkole zastosowano szczególne środki ostrożności, codziennie myte są drzwi, klamki,
stoły, podłogi. Problem zauważył przed dwoma tygodniami nauczyciel Szkoły Podstawowej
nr 2 w Skierniewicach.
Okazało się, że dotyczy on trójki uczniów najstarszych klas z budynku szkoły przy ul. Kilińskiego.
Powiadomieni zostali rodzice, sanepid, kuratorium oświaty.
– Jedno z dzieci najprawdopodobniej przyniosło świerzb z domu, uwagę zwrócił nauczyciel. Dzieci od
razu zostały odizolowane, powiadomieni rodzice, sanepid – mówi Artur Błażejewski, dyrektor SP nr
2.
Problem dotyczył trzech uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego.
– Dyrektor zareagował właściwie powiadamiając nas, ale nie ma co panikować, od tamtego czasu nie
ma żadnych nowych zgłoszeń – informuje dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Skierniewicach. – To pierwszy taki przypadek od wielu lat, który został nam zgłoszony. Wiemy, że to
nie jednostkowa sytuacja, ale to dlatego, że kierujący placówkami oświatowymi nie mają obowiązku
zgłaszania przypadków świerzbu do nas – dodaje dyrektor sanepidu.

Szkoła przy Kilińskiego została skontrolowana. O sprawie poinformowane kuratorium oświaty.
Źródła świerzbu nie ustaliliśmy, natomiast przekazaliśmy informacje, jak postępować w
podobnych sytuacjach, rozdaliśmy uczniom ulotki i pozostajemy w stałym kontakcie z
dyrekcją – mówi dyrektor Łukasik i daje zalecenia do postępowania dla rodziców.
Szkoła zastosowała szczególne środki ostrożności.
– Zakupione zostały środki bakteriobójcze, woźne codziennie myją klamki, drzwi, podłogi, stoły,
baczniej też pilnujemy uczniów, by często myli ręce – mówi dyrektor Błażejewski. – Ponadto
uczuliłem rodziców, żeby szczególną uwagę zwrócili na zachowanie higieny przez uczniów, we
wszystkich klasach zostały przeprowadzone pogadanki na temat profilaktyki. Chore dzieci jeszcze
nie wróciły do szkoły, ale poza tymi przypadkami, kolejne się nie pojawiły i dziś już tak naprawdę
problemu nie ma – zapewnia dyrektor.
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