PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAUWAŻENIA OBJAWÓW
CHOROBY U DZIECI LUB PERSONELU PRZEDSZKOLA
obowiązująca od dnia 1 września 2021 r
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe , bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną .
2. Wszyscy pracownicy wyrażają zgodę na dokonanie pomiaru temperatury z chwilą
gorszego samopoczucia ( wynik wątpliwy jest odnotowywany w karcie monitoringu,
po czym przy zaleca się dokonanie kolejnego pomiaru i podjęcie właściwych dalszych
działań )
3. Do bezpośredniej pracy z dziećmi, w miarę możliwości ograniczony zostaje kontakt z
nimi osobom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
4. W przedszkolu zostało wyznaczone i przygotowane ( m.in. w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) odrębne pomieszczenie, w którym będzie można w razie potrzeby,
odizolować osobę z widocznymi objawami chorobowymi, które wystąpiły podczas jej
pobytu w przedszkolu.
5. Pracownicy przedszkola ( nauczyciele ,obsługa) zostają poinformowani ,że w
przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów , mogących świadczyć o
zakażeniu koronawirusem ( kaszel, gorączka, duszności ) nie powinni przychodzić do
pracy. Powinni zostać w domu i zawiadomić telefonicznie pracodawcę i skontaktować
się z lekarzem .
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów , sugerujących zakażenie koronawirusem , należy go niezwłocznie odsunąć
od pracy. Należy powiadomić dyrektora przedszkola oraz zaleca się kontakt
pracownika z lekarzem i stosowanie się do wydanych instrukcji i poleceń . W
przypadku pozytywnego wyniku testu poświadczającego zakażenie koronawirusem –
należy powiadomić dyrektora przedszkola , a następnie zostają uruchomione
konkretne procedury postepowania zgodne z przepisami prawa.
7. Obszar , w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntowemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze , uchwyty).
8. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego
przy ustalaniu , czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
9. Należy umieścić w widocznym i łatwym w dostępie miejscu numery telefonów do
stacji sanepidu i służb medycznych.
10. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka postępujemy podobnie i dodatkowo :
a) odizolowujemy dziecko od pozostałych dzieci w miejscu do tego
wyznaczonym min 2 m od pozostałych dzieci
b) bezzwłocznie zawiadamiamy telefonicznie rodziców o stanie zdrowia
dziecka z informacją o potrzebie pilnego odbioru dziecka z przedszkola

c) dziecko, do czasu przybycia do przedszkola rodziców pozostaje pod opieką
wyznaczonego pracownika obsługi zabezpieczonego w odzież ochronną (
fartuch , maseczka , przyłbica , rękawice )
d) z chwilą zgłoszenia się rodzica do przedszkola zostaje przekazane mu
dziecko z informacją o stanie zdrowia dziecka i zaleceniem kontaktu z
lekarzem
11. Rodzic powiadamia przedszkole o stanie zdrowia dziecka i decyzjach podjętych przez
lekarza.

