
 

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY  

W JODŁOWNIKU 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 

PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PERSONELU LUB U DZIECI 

 

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU: 

 1. Do pracy mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

    wskazujących  na  chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają  

    na  kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej w domu  

    powinni w nim pozostać i skontaktować  się telefonicznie z lekarzem  

    podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

    W razie  pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112  

    i poinformować o swoich niepokojących objawach oraz powiadomić  

    dyrektora. 

       

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego już na stanowisku pracy,  

    niepokojących objawów, sugerujących zakażenie musi on być niezwłocznie  

    odsunięty od pracy i odizolowany od wszystkich osób przebywających  

    w placówce. 

 

4. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem,  

    bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium  

    oraz kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  

    aby uzyskać teleporadę medyczną. 

 

5. Opiekę nad grupą przejmuje inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

    Na miejsce pracownika wykonującego inne obowiązki / pomoc do dzieci,  



    sprzątaczka/, przychodzi również  osoba wyznaczona przez dyrektora. 

      

 

6. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do grup przedszkolnych. 

7. Po opuszczeniu izolatki przez pracownika podejrzanego o zakażenie, należy  

    poddać gruntownej dezynfekcji pomieszczenia w których pracownik  

    przebywał i przez które się przemieszczał. Należy poddać gruntownemu  

    sprzątaniu i dezynfekcji placówkę ze szczególnym  uwzględnieniem  

    powierzchni dotykowych jak klamki, poręcze, uchwyty,  włączniki światła  

    itp. zgodnie z funkcjonującymi procedurami o dezynfekcji w podmiocie. 

 

9. Należy sporządzić listę osób, które przebywały w tych samych 

pomieszczeniach, co osoba podejrzana o zakażenie. 

                                                         

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECI 

1. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych      

sugerujących chorobę zakaźną , infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy   

domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. Nie wolno lekceważyć żadnych objawów - gorączka 

powyżej 37,5ᵒC , suchy męczący kaszel, duszności, wysypka, biegunka, utrata 

węchu lub smaku, silny ból głowy, inne niepokojące objawy. 

2. W przypadku stwierdzenia  podejrzenia zarażenia korona wirusem 

u dziecka,  należy odizolować je od grupy w której przebywało oraz umieścić  

w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  

 

3.Opiekę nad dzieckiem w izolacji sprawuje nauczyciel, który prowadził             

zajęcia w tej grupie, zachowując odpowiednią odległość w styczności z tym 

dzieckiem.  

 

4. Opiekę nad pozostałymi dziećmi przejmuje nauczyciel wyznaczony przez       

dyrektora lub osobę wskazaną przez dyrektora. 

 

5.  Należy niezwłocznie powiadomić  rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji  

i konieczności odebrania go z przedszkola ( zalecany własny środek transportu). 

Rodzic kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 



aby uzyskać teleporadę medyczną. Rodzic ma obowiązek powiadomić 

przedszkole w razie stwierdzenia u dziecka COVID -19. 

7. Po opuszczeniu przez dziecko izolatki i przedszkola, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji pomieszczenia w budynku w którym 

dziecko przebywało oraz przez które się przemieszczało. Należy gruntownie 

zdezynfekować poręcze, klamki , uchwyty, włączniki światła, aplikacje ścienne 

itp. zgodnie z funkcjonującymi procedurami o dezynfekcji w podmiocie. 

8. Należy sporządzić listę osób, które przebywały w pomieszczeniach razem  

z dzieckiem podejrzanym o zakażenie. 

 


