
Procedury postępowania w związku  zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem 

 w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników i dzieci. 

Podstawa prawna 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej          
stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie        
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,          
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780) 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w             
szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do            
lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji                    
Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567) 

Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o                
szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem        
Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020             
poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki            
przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.  

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

 Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz 
działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce. 

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami          
odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana         
jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana. 

Postępowania ogólne 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów ( kaszel, gorączka , duszności) pracownik            
nie może przychodzić do pracy i powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola. 

2. Powinien pozostać w domu i niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją           
sanitarno-epidemiologicznej, oddziałem zakaźnym. 

3. W przypadku pogarszającego się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112             
,lub 800 190 590 (całodobowa linia NFZ) i poinformować ,że może być zakażony            
koronawirusem. 

4. Pracownik jest zobowiązany do śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i          
Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl 

5. Do przedszkola mogą wchodzić jedynie dzieci zdrowe oraz osoby przyprowadzające dziecko           
i obierające musza być zdrowe. 

6. Osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren placówki. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w przedszkolu. 

1. Wyznaczam pomieszczenie do izolacji w przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia         
koronawirusem , na co dzień pokój nauczycielski. 



2. Pomieszczenie wyposażone jest w środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, ochronne           
ubranie, płyn dezynfekujący ) 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie         
koronawirusem ,pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie          
dyrektora lub wicedyrektora przedszkola i odejścia od pracy.  

4. Należy w/w przypadku natychmiast udać się do wyznaczonego przez dyrektora          
pomieszczenia   izolacji. 

5. Należy niezwłocznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować         
się ściśle do instrukcji zaleceń. 

6. Należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola. 
7. Obszar w którym poruszał się pracownik lub dziecko należy poddać gruntownemu           

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi dotychczas procedurami oraz zdezynfekować        
wszystkie powierzchnie dotykowe. 

8. Należy ustalić osoby , które były w najbliższym kontakcie z osobą podejrzaną ( pracownik ,                
dziecko) o zakażenie koronawirusem i stosowanie się do zaleceń Sanepid-u 

9. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów , dziecko należy odizolować w             
pokoju izolacji ,gdzie będzie oczekiwać na rodziców/opiekunów, którzy po uzyskaniu          
informacji o zaistniałej sytuacji niezwłocznie muszą odebrać dziecko. Rodzice są zobligowani           
do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu, a także powiadomić dyrektora           
placówki o stanie zdrowia dziecka. 

10. Dziecko w izolatce przebywa pod opieką niani z zachowaniem reżimu sanitarnego ( dystans,             
maseczka , rękawiczki , fartuch) 
 
 

Niniejsza procedura obowiązuje z dniem uruchomienia funkcjonowania Przedszkola nr 8 „Pluszowy           
Misiaczek” tj  od……………………………. 

 

 


