
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej lub infekcji  

 u personelu lub dziecka 

w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne zachowania bezpieczeństwa 

zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

2. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na 

terenie placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na 

terenie przedszkola.  

3. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu 

Publicznym nr 2 w Grodkowie. 

4. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do 

przedszkola. 

 

§ 2 

Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

 

1. W przedszkolu przy ul. Kościuszki 4 i oddziałach przedszkolnych przy ul. Elsnera 15 i 

Powstańców ŚL. 24  funkcjonuje wydzielony obszar  na czasowe odizolowanie osoby, u 

której podejrzewa się wystąpienie objawów choroby zakaźnej lub infekcji. Wydzielony 

obszar jest wyposażony w środki ochrony osobistej, środki myjące oraz płyn 

dezynfekujący. Dostęp do wydzielonego obszaru  mają wyłącznie pracownicy 

przedszkola. 

2. Po każdym użyciu wydzielonego obszaru  przez dziecko lub pracownika przedszkola, u 

którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby zakaźnej lub infekcji należy 

przeprowadzić dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami przedszkola, a także 

umyć/zdezynfekować  powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

§ 3 

Podejrzenie wystąpienia objawów chorobowych  u pracownika 

 

1. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy 

chorobowe, takie jak:  

- duszność, 

- stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 

- objawy przeziębieniowe, 

- gorączka, 

- kaszel, 

- duszności i kłopoty z oddychaniem, 

- bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nie przychodzi do pracy,  pozostaje w domu  i zgłasza 

się do lekarza pierwszego kontaktu.  

O przyczynie nieobecności telefonicznie powiadamia dyrektora przedszkola.  

 



2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka 

konieczność wzywa pomoc medyczną. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

4.  Zadania określone w ust. 3 wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

 

 

§ 4 

Podejrzenie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka 

 

1. Do przedszkola  przychodzą dzieci bez objawów choroby lub  infekcji  sugerującej 

chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów. 

2. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby, nauczyciel 

powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, 

a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola odprowadzając 

je do przygotowanego wcześniej wyznaczonego obszaru wyposażonego w środki ochrony 

osobistej, środki myjące, preparat dezynfekujący. 

3. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora oraz telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia 

dalszego sposobu postępowania. 

4. Rodzice są zobowiązani do pilnego odbioru dziecka z przedszkola. 

5. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

dyrektora, do czasu przybycia rodziców. 

6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.). 

Zadanie to wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami 

ochrony osobistej. 

 

 

§ 5 

Pozostałe regulacje 

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby 

zakaźnej  personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich 

środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku 

przedszkola. 

2. Przedszkole zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

3. Pracownicy przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie oraz rodzice zobowiązani są 

do śledzenia obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.  

4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców 

i opiekunów prawnych dzieci. 

5. Niniejsza procedura obowiązuje od 02.05.2022 r.  

 

 


