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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ 

 
§ 1 

Cel i przedmiot procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia 

występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia 

się dzieci zdrowych. 

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym oraz 

wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej. 

 
§ 2 

Zasady profilaktyki 

1. Zadaniem placówki jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych  

i edukacyjnych, obejmujących zachowanie określonych odrębnymi przepisami warunków 

technicznych sanitariatów, dostępu do papieru toaletowego, chusteczek jednorazowych, mydła  

i ręczników papierowych. 

2. Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do sal dydaktycznych. 

3. Należy unikać przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych lub dzieci, u których zostało 

zaobserwowane jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia organizmu: kaszel, katar, wysypka lub 

zmiany skórne, biegunka, wymioty. 

 
§ 3 

Postępowanie z dzieckiem chorym 

1. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę ucznia, który ma biegunkę, ma podwyższoną 

temperaturę   ciała,   ma   duszności,    zmiany   skórne    świadczące    o    chorobie    zakaźnej lub 

występowaniu pasożytów u dziecka lub wymiotuje. 

2. Po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych informacji o wystąpieniu niebezpiecznej choroby 

zakaźnej u dziecka należy powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz organ prowadzący. 

3. Należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia. 

4. Dyrektor lub wychowawca wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, 

poinformowania  (wezwania) rodziców/opiekunów prawnych i oczekiwania na ich przyjazd. 

5. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  o 

zagrożeniu                        epidemiologicznym w placówce. 

6. Dyrektor lub organ prowadzący nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez 

pracowników przedszkola oraz dzieci. 

7. Dyrektor lub organ prowadzący przygotowuje informację dla dzieci oraz rodziców/opiekunów 

prawnych przy współpracy z Inspekcją Sanitarną. 
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8. Organ prowadzący powiadamia rodziców/opiekunów prawnych w sposób przyjęty w placówce. 

9. Jeżeli dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, opiekujący się nim pracownik powinien 

bezzwłocznie po poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych wezwać karetkę pogotowia i 

poczekać z nim na przyjazd rodziców/opiekunów prawnych. 

10. W przypadku odebrania ucznia z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel 

dokumentuje ten fakt w dzienniku, wpisując datę, godzinę, imię i nazwisko ucznia oraz podpis 

rodzica/opiekuna prawnego.
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WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW W PRZEDSZKOLU 

 
1. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na 

twarz/ przyłbicy w czasie bezpośredniego kontaktu z dziećmi oraz przy pomocy 

dziecku w czynnościach obsługowych. 

2. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowiska 

pracy. 

3. Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania dystansu min 1.5 m wobec 

innych współpracowników, w przypadku braku takiej możliwości należy 

ograniczyć kontakt do niezbędnego minimum z zachowaniem środków ochrony 

osobistej. 

4. Każdy pracownik, który zaobserwuje u siebie oznaki chorobowe takie jak: 

kaszel, podwyższona temperatura, zmęczenie, utrata węchu lub smaku 

powinien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie organ prowadzący oraz lekarza 

prowadzącego. 

5. Zabrania się wychodzenia poza teren przedszkola. 
6. Należy usunąć z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować 

np. pluszowe zabawki. 

7. Zabawki używane przez dzieci powinny być składane i dezynfekowane co najmniej 2x 

dziennie (zapis w karcie monitoringu czystości zał. 1) 

8. Salę należy wietrzyć co najmniej 1x godzinę. 

9. Należy zwracać uwagę na higienę dzieci- regularne mycie rąk w bieżącej wodzie i 

mydłem. Po każdym pobycie dziecka w toalecie należy dezynfekować toaletę, 

przemywać krany i powierzchnię . 

10. Zabrania się korzystania z toalety dla personelu przez osoby trzecie oraz ze źródełek 

wody. 

11. Miejsce do spania – łóżeczka powinny być ustawione w należytym dystansie. Po 

leżakowaniu należy zdezynfekować leżaczki/łóżeczka. 

12. Każdy opiekun w miarę możliwości przydzielony jest do wskazanej grupy. Grupy w 

miarę możliwości jedzą posiłki osobno, bawią się osobno w wyznaczonym przez 

opiekuna miejscu. 

13. Do odwołania wprowadza się zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci do przedszkola 

oraz mycia zębów. 

14. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem 

dystansu i środków bezpieczeństwa. 

15. Dzieci po przyjściu do przedszkola w obecności rodzica mają mierzoną temperaturę, 

osoba dyżurująca zapisuje pomiar, w przypadku podejrzenia choroby u dziecka osoba 

dyżurująca informuje rodzica, zgłasza ten fakt wychowawcy oraz organowi prowadzącemu 

jednocześnie nie przyjmując dziecka do przedszkola. 
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16. W razie stwierdzenia choroby u dziecka w trakcie pobytu wychowawca bezzwłocznie 

powiadamia dyrektora lub organ prowadzący, następnie informuje rodzica o zaistniałym fakcie. 

Do momentu przyjazdu powinno zostać odizolowane od innych dzieci i pod opieką 

wyznaczonej osoby personelu oczekiwać na przyjazd rodzica. Wychowawca ma obowiązek 

wpisać do rejestru dane personalne chorego dziecka, godzinę oraz objawy choroby. 

17. Dzieci wraz z rodzicami przebywają tylko w ciągu komunikacyjnym (korytarz), 

obowiązuje  całkowity zakaz przemieszczania się rodziców poza wyznaczone 

miejsce. 

18. Podczas posiłków dzieci mają swoje wyznaczone miejsca, po każdym 

posiłku należy zdezynfekować stolik oraz krzesełko. 
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WYTYCZNE DLA RODZICÓW 

 
1. Należy zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi lub wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

2. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę 

nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

3. Należy przyprowadź do placówki dziecko tylko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

4. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś 

5. na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

6. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 

czy zabawek. 

7. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

8. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z 

mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

9. Należy przygotować dziecko na fakt, noszenia przez personel ubioru ochronnego, 

procedur przyprowadzania i odbierania, by zminimalizować stres i niepokój. 

10. Należy zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  przez 

obserwację dobrego przykładu. 

11. Rodzice mają całkowity zakaz przemieszczania się po przedszkolu poruszają się tylko  po 

wyznaczonej strefie komunikacji. Kontakt z wychowawcą tylko w formie zdalnej, 

telefonicznej lub mailowej. 

12. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola, w wyznaczonym miejscu w obecności 

rodzica mierzona jest temperatura dziecka oraz odnotowana w karcie dziennej, wraz z 

oświadczeniem rodzica. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury 

37*C, jakichkolwiek objawów chorobowych katar, kaszel dziecko nie zostaje przyjęte. 

13. Rodzic, który przyprowadza dziecko po raz pierwszy do przedszkola zobowiązany jest do 

podpisania oświadczeń: 

 

14. Oświadczenie rodzica : 

1/ Dziecko jest zdrowe, nie ma żadnych objawów chorobowych, 

2/W ciągu ostatnich 14 dni nikt z naszej najbliższej rodziny nie pozostawał na 

kwarantannie/w dozorze epidemicznym. 

3/ Zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka w momencie 

powiadomienia o niepokojących objawach. 
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4/ Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola nt. wystąpienia 

zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim 

kontakcie z dzieckiem. 

15. Do odwołania obowiązuje całkowity zakaz korzystania z przedszkolnego placu zabaw. W 
związku z koniecznością dezynfekcji powierzchni, z placu zabaw korzystają tylko dzieci w 
obecności personelu przedszkola. 
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WYTYCZNE DLA PERSONELU POMOCNICZEGO 

 

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na 

twarz/ przyłbicy w czasie bezpośredniego kontaktu z dziećmi, podczas prac i 

wydawania posiłków 

2. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowiska 

pracy. 

3. Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania dystansu min 1.5 m wobec innych 

współpracowników, w przypadku braku takiej możliwości należy ograniczyć kontakt do 

niezbędnego minimum z zachowaniem środków ochrony osobistej 

4. Każdy pracownik, który zaobserwuje u siebie oznaki chorobowe takie jak: 

kaszel, podwyższona temperatura, zmęczenie, utrata węchu lub smaku 

powinien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie organ prowadzący oraz lekarza 

prowadzącego. 

5. Pomieszczenia kuchenne należy wietrzyć co najmniej 1x godzinę. 

6. Należy zwracać uwagę na higienę - regularne mycie rąk w bieżącej wodzie i mydłem. 

7. Zabrania się korzystania z toalety dla personelu przez osoby trzecie oraz ze źródełek 

wody. 

8. Na terenie kuchni obowiązuje całkowity zakaz wstępu osób niebędących jej 

pracownikami. 

9. Kontakty z nauczycielami, opiekunami i innymi jak w pkt. 3 

10. Podczas posiłków dzieci mają swoje wyznaczone miejsca, po każdym 

posiłku należy  zdezynfekować stolik oraz krzesełko. 

11.  Obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo należy przestrzegać zasad szczególnej ostrożności, 

np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

 

Niniejszą procedurą anuluje się REGULAMIN szczególnych zasad działalności niepublicznego 

przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy” w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19. 

 

 


