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Załącznik 2 do Zarządzenia nr 5/2020 

Dyrektora Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Lesznie 

z dnia 31 sierpnia 2020 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19, zwanej dalej procedurą, jest ustalenie zasad 

postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia i w sytuacji podejrzenia zakażenia 

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

przedszkola oraz zminimalizowania niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci 

i pracowników zdrowych. 

2. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do bieżącego śledzenia informacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2 

Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

 

1. W przedszkolu wydzielono pomieszczenie – biuro intendentki – przeznaczone na 

odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-

19. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, 

przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn dezynfekujący. Jest w nim również umieszczony 

termometr bezdotykowy. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy 

przedszkola. 

2. Pomieszczenie – po każdym pobycie w nim dziecka lub pracownika, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19 – musi być zdezynfekowane 

przez wyznaczonego pracownika przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej. 

 

§ 3 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka 

 

1. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów 

chorobowych nauczyciel powinien niezwłocznie: 

1) zapewnić dziecku niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej,  

2) odizolować dziecko od reszty grupy z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 

od innych osób,  

3) przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia, 
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4) powiadomić dyrektora przedszkola.  

2. Dyrektor przedszkola w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka powinien 

niezwłocznie: 

1) wyznaczyć pracownika przedszkola, który bezzwłocznie zaprowadza dziecko  

do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację; wyznaczony pracownik  

– przed zaprowadzeniem dziecka – jest zobowiązany do zabezpieczenia siebie  

i założenia fartucha ochronnego, rękawiczek, maski, przyłbicy i pozostania  

z dzieckiem w izolacji do odwołania, zapewniając dziecku pełne poczucie 

bezpieczeństwa, 

2) powiadomić rodziców o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a następnie o konieczności przekazania 

dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka, 

3) skontaktować się Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie  

i nadzorować przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników 

przedszkola oraz dzieci, 

4) powiadomić służby medyczne w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub gdy stan 

dziecka znacząco się pogorszy, 

5) zgłosić ten fakt do organu prowadzącego przedszkole,  

6) w miarę możliwości zadbać o to, aby pozostałe dzieci z grupy przeszły do innego 

zdezynfekowanego pomieszczenia, 

7) wyznaczyć pracowników, którzy – przy zachowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej – gruntownie posprzątają obszar, w którym przebywało dziecko 

podejrzewane o zakażenie i zdezynfekują wszystkie powierzchnie dotykowe, 

8) monitorować zachowywanie przez pracowników sprzątających dodatkowych środków 

ostrożności: 

 założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na usta i nos, 

 umycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek  

i maseczki, 

 usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami, 

9) w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2: 

 stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Lesznie, 

 ustalić listę osób przebywających w kontakcie z podejrzanym o zakażenie 

dzieckiem i nadzorować dostosowanie się do  wszystkich wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz 

gis.gov.pl odnoszących się do osób mających kontakt z zakażonym. 

3. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką.  

4. W przypadku odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców dyrektor dokumentuje ten 

fakt wpisując datę, godzinę, imię i nazwisko dziecka. Rodzic podpisuje informację. 

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Lesznie, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach 

niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola. 
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6. Pracownicy przedszkola i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym  

o chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania 

zapobiegającego szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań 

leczniczych i niewypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą osobiście 

odpowiedzialność. 

7. Dyrektor zawsze w przypadku wątpliwości zwraca się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lesznie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

§ 4 

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 

 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru 

temperatury ciała w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych. 

2. Pracownik, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie lub któregoś  

z domowników co najmniej jeden z objawów ostrej infekcji układu oddechowego: 

 gorączka, 

 kaszel, 

 duszność, 

powinien pozostać w domu i niezwłocznie: 

 skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu 

uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem, 

 powiadomić dyrektora przedszkola. 

3. Pracownik, który podczas pobytu w przedszkolu zaobserwuje u siebie co najmniej jeden  

z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinien niezwłocznie: 

1) osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną  

dla otoczenia,  

2) do czasu otrzymania pomocy odizolować się w wyznaczonym pomieszczeniu  

od dzieci i innych osób pracujących w przedszkolu, 

3) skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu 

uzyskania teleporady medycznej, 

4) powiadomić dyrektora przedszkola o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach, 

5) zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom, jeśli zarażoną osobą jest 

nauczyciel. 

4. Dyrektor przedszkola w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika powinien 

niezwłocznie: 

1) zgłosić ten fakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie  

i nadzorować wykonanie wydawanych instrukcji i poleceń, 

2) powiadomić służby medyczne w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub gdy stan 

pracownika znacząco się pogorszy, 

3) powiadomić organ prowadzący przedszkole, 

4) wyznaczyć osobę do opieki nad dziećmi w przypadku, gdy zarażoną osobą jest 

nauczyciel, 
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5) wyznaczyć pracowników, którzy - przy zachowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej - gruntownie posprzątają obszar, w którym przebywał pracownik 

podejrzewany o zakażenie i zdezynfekują wszystkie powierzchnie dotykowe, 

6) monitorować zachowywanie przez pracowników sprzątających dodatkowych środków 

ostrożności, 

10) w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2: 

 stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Lesznie, 

 ustalić listę osób przebywających w kontakcie z podejrzanym o zakażenie 

pracownikiem i nadzorować dostosowanie się do  wszystkich wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus 

oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób mających kontakt z zakażonym.  

5. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora, 

który kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia. 

6. Dyrektor zawsze w przypadku wątpliwości zwraca się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lesznie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

§ 5 

Pozostałe regulacje 

 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom poprzez wiadomości SMS na podane przez nich numery 

telefonów komórkowych, a także za pośrednictwem strony internetowej przedszkola. 

2. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia u dziecka lub pracownika dyrektor 

sporządza notatkę służbową, w której wskazuje: 

1) objawy, 

2) rekomendacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, 

3) podjęte działania, 

4) listę dzieci, pracowników oraz osób trzecich przebywających tego dnia  

w przedszkolu, które mogły mieć styczność z zakażonym. 

3. W przypadku nieobecności dyrektora w przedszkolu, jego obowiązki przejmuje 

wicedyrektor lub inny wyznaczony pracownik. 
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