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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ
§1
Cel i przedmiot procedury

1. Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia
występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się
osób zdrowych.
2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem/pracownikiem
potencjalnie chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.
§2
Zasady profilaktyki

3. Zadaniem placówki jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych
i edukacyjnych, obejmujących zachowanie określonych odrębnymi przepisami warunków
technicznych sanitariów, dostępu do papieru toaletowego, chusteczek jednorazowych, mydła i
ręczników oraz zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce. Dzieci będą uczestniczyły w
pokazie właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
4. Przy wejściu do przedszkola umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk, a osoby, które wchodzą
do placówki są zobligowane do korzystania z niego.
5. Osoby wchodzące do placówki muszą mieć zasłonięte usta, nos i mieć założone rękawiczki
jednorazowe.
6. Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do sal dydaktycznych, co najmniej raz na godzinę.
7. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci chore lub dzieci, u których zostało zaobserwowane
jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia: podwyższona temperatura, kaszel, katar, wysypka lub
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zmiany skórne, biegunka, wymioty, zawroty głowy, bóle mięśniowo-stawowe, utrata apetytu,
osłabienie.
8. W przedszkolu prowadzi się wyrywkowo monitoring pomiaru temperatury, monitoring
codziennych prac porządkowych.
9. W przedszkolu znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk – instrukcje.
10. W przedszkolu jest prowadzona na bieżąco dezynfekcja toalet.

§3
Postępowanie z dzieckiem chorym

11. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę ucznia, który ma biegunkę, ma podwyższoną
temperaturę ciała, ma duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu
pasożytów u dziecka lub wymiotuje.
12. Po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych informacji o wystąpieniu niebezpiecznej
choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.
13. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania
(wezwania) rodziców/opiekunów prawnych i czekania na ich przyjazd w wyznaczonym i wcześniej
przygotowanym pomieszczeniu, które jest wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z
placówki. Po upływie 1 godziny i nie stawieniu się opiekunów/ rodziców wezwane zostaną służby
medyczne.
14. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora
sanitarnego.
15. Dyrektor ustala z lekarzem lub inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
16. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole lub Kuratorium Oświaty o zagrożeniu
epidemiologicznym w placówce.
17. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola i
dzieci.
18. Dyrektor przygotowuje informację dla dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych przy
współpracy z Inspekcją Sanitarną.
19. Jeżeli dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, opiekujący się nim pracownik
powinien bezzwłocznie po poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych wezwać karetkę
pogotowia i poczekać z nim na przyjazd rodziców/opiekunów prawnych.
20. W przypadku odebrania ucznia z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel
dokumentuje ten fakt w dzienniku, wpisując datę, godzinę, imię i nazwisko ucznia oraz podpis
rodzica/opiekuna prawnego.
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§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
21. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
22. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu
powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
23. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w
razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.
24.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
25.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
26. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do
zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

