
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W 

PUBLICZNYM POZYTYWNYM PRZEDSZKOLU W LEŚNIEWIE 

Podstawa prawna  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 Ustawa z dnia14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 

2020 r. 322, 374 i 567 i 1337)  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola  

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

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W wypadku wystąpienia objawów chorobowych należy pozostać w domu i 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.  

3. W zajęcia opiekuńcze nie będą angażowani pracownicy i personel powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi.  

4. W gabinecie zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

5. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

6. Dyrektor oraz pracownicy przedszkola na bieżąco są zobowiązani do śledzenia aktualnych 

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.  

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć się od pracy.  

8. Przyjmowanie kolejnych grup dzieci zostanie wstrzymane.  

9. Dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola niezwłocznie powiadomi powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną o zaistniałym fakcie podejrzenia zakażenia.  

10. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i 

poleceń.  

11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) zdezynfekowane.  

12. Należy stosować się do dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

ustalających, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  



13. W przedszkolu w widocznym miejscu są umieszczone potrzebne numery telefonów, w tym stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

14. W razie pojawienia się osoby podejrzanej o zakażenie zostanie ustalona lista osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała.  

15. Osoby, które miały kontakt z zakażonym zobowiązane są do stosowania się do wytycznych 

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

16. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

 Z procedurą dotyczącą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia dzieci i kadry zostali 

zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola, a fakt ten poświadczają własnoręcznymi podpisami oraz 

rodzice dzieci poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

 Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola.  

 Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązani są również rodzice, prawni 

opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców do przyprowadzania i odbierania dzieci z 

Przedszkola. 


