
Załącznik nr 2 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 OBOWIZUJĄCA W 

PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  

NIEBIESKI BALONIK W PLEWISKACH 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej  

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników 

przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika 

przedszkola. 

 

§ 2 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, 

przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do pomieszczenia. 

Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 

zdezynfekowane przez wyznaczonego pracownika przy zastosowaniu wszelkich środków 

ochrony osobistej. 

3. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

4. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

5. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie zajęć dodatkowych, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

6. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora 

przedszkola. 

7. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, 

informuje rodziców bądź opiekunów. 

8. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. 

 

§ 3 PODEJRZENIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW U DZIECKA 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka 

powyżej 38°C, duszności), nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy 

zastosowaniu środków ochrony osobistej, dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – 

służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 



2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego 

sposobu postępowania. 

3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący 

opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując 

jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 

4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 

dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, 

pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola. 

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna 

dziecka   podejrzanego o zakażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, 

Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. 

6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której 

przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, 

mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika Przedszkola, który 

zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, 

rękawiczki i fartuch ochronny. 

8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku Placówki. 

9. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie: z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o 

objawach. 

10. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel), kontaktuje się telefonicznie z 

rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

 

§ 4 PODEJRZENIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW U PRACOWNIKA 

1. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, 

powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola. 

2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 

przebywając na stanowisku pracy powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując 

jednocześnie o tym dyrektora przedszkola. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły 

 u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej 

opieki dzieciom (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego 

pracownika, który przejmie opiekę nad dziećmi). 

3. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych 

dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 

pracownik. 

4. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola, w 



pomieszczeniach socjalnych pracowników) i wprowadza do stosowania na terenie 

Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

5. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik jest niezwłocznie dokładnie myty,  

a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane 

przez osobę do tego wyznaczoną. W razie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

6. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po 

opuszczeniu go przez tę osobę, jest myte oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe 

z zastosowaniem środków ochrony osobistej. 

7. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. 

8. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

9. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań  

w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

10. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, 

Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 

postępowania. 

 

 

§ 5 POZOSTAŁE REGULACJE 

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby 

COVID-19 wyznaczony pracownik powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich 

środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola. 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby 

COVID-19 dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie,  

a także pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną co do 

dalszego sposobu postępowania. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 

 

 

 

 

Agnieszka Majchrzak  

dyrektor przedszkola 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM 

OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NIEBESKI BALONIK  

W PLEWISKACH 

 

 

1. W przypadku zauważenia objawów: 

• gorączka powyżej 37,5oC 

• kaszel 

• duszności 

należy zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej. 

 

2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając  

go w przygotowanej izolatce (sala zajęć dodatkowych). Dziecko pozostawać będzie pod 

opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do 

założenia stroju ochronnego (fartuch, maska, przyłbica, rękawiczki). Zalecana  odległość 

od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać 

żadna inna osoba. 

 

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia PSSE tel. 609 794 670 oraz organ prowadzący 

501 766 983. 

 

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję  

o dalszym postępowaniu. 

 

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem 

prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców  

i pracowników przedszkola. 

 

6. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się  

do odpowiednich punktów powyższej procedury . 

  

 

Agnieszka Majchrzak  

dyrektor przedszkola 


