PROCEDURA DZIAŁANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
WYSTĄPIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH:
podstawa prawna:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedskolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3.
na podstawie art.8 a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r.poz.322,374 i 567) udostępniona dnia 4 maja 2020 r. na
stronie Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach.
Aktualna na dzień 4 lipca 2020 r.
1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie
przedszkola dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć
częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.
2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni
dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka.
3.Dziecko z podejrzeniem choroby zakaźnej zostaje odizolowane od reszty wychowanków w
specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w środki dezynfekcji, ochrony osobistej, łóżeczko, dostęp
do wody oraz numery alarmowe (nr stacji sanitarno-epidemiologicznej, kuratorium oraz organu
prowadzącego).
4.Rodzice/Prawni Opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka w
przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby wychowanka. W sytuacjach infekcji, chorób
skórnych, zakaźnych, dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego
wyleczenia.
5.Nauczyciel czeka wraz z wychowankiem na rodziców/prawnych opiekunów.
6.W przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami, a konieczności wezwania
pogotowia w przypadku zagrożenia życia i zdrowia nauczyciel udaje się wraz z wychowankiem do
szpitala.
7.Każdy pracownik przedszkola kończy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
8. Lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub
zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu
24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia,choroby zakaźnej lub
zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego (czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa, w tym
ptasia grypa u ludzi, krztusiec, legioneloza, odra,ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka
i zespół różyczki wrodzonej,salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
mózgu i rdzenia,z wyłączeniem wścieklizny, zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej
nieustalonej).
9. Dyrektor przedszkola prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla
rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci).
10. Dyrektor może zażądać od rodzica/opiekuna prawnego dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej,
dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest
chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.
DODATKOWO W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 u dziecka :
1.Dziecko z podejrzeniem choroby zostaje odizolowane od reszty wychowanków w specjalnym
pomieszczeniu wyposażonym w środki dezynfekcji, ochrony osobistej, łóżeczko, dostęp do
wody oraz numery alarmowe (nr służb medycznych,stacji sanitarno-epidemiologicznej,
organu prowadzącego).
2.Rodzice/Prawni Opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka w
przypadku zgłoszenia przez przedszkole prawdopodobnej choroby wychowanka.
3.Nauczyciel wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej czeka wraz z

wychowankiem na rodziców/prawnych opiekunów zachowując odpowieni dystans społeczny
minimum 2m.
4.W przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami, a konieczności wezwania
pogotowia w przypadku zagrożenia życia i zdrowia nauczyciel powiadamia odpowiednie
służby.
5.Każdy pracownik przedszkola kończy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
6.Obszar, w którym przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji
zgodnie z funkcjonującymi procedurami.
7.Należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8.Tworzy się listę osób, które przebywały w otoczeniu dziecka na terenie placówki.
9. Dyrektor może zażądać od rodzica/opiekuna prawnego dziecka, po przebytej chorobie
zakaźnej, dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie
jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 u personelu przedszkola :
1.Pracownicy przedszkola zostają poinfomowani, że w przypadku występowania
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i
skontaktowac się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a
w razie pogorszenia zdrowia zgłosić się pod nr 999 lub 112 informując, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
2.W przypadku pracownika, u którego podejrzewa się zakażenie niezwłocznie odsuwa się go
od stanowiska pracy
3.Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadamia się stację sanitarnoepidemiologiczną o ewentualnym zagrożeniu i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji
i poleceń.
4.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podlega gruntownemu sprzątaniu i
dezynfekcji zgodnie z procedurami.
5.Należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6.Tworzy się listę osób, które przebywały w przedszkolu w otoczeniu osoby podejrzanej o
zakażenie.

Procedura wchodzi w życie z dniem 4.05.2020 r. Podpis rodziców/prawnych opiekunów:
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