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Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach

PROCEDURA
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
WIRUSEM SARS-Cov-2
W PRZEDSZKOLU IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH
Opis procedury:

Wprowadza się niżej wymienione zasady postępowania w przypadku podejrzenia
zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 wśród członków społeczności Przedszkola im.
Jasia i Małgosi w Kluczach
1. W przypadku podjęcia informacji lub stwierdzenia wystąpienia podejrzenia lub
zakażenia koronawirusem u dziecka, rodziców/opiekunów, pracowników przedszkola
lub domowników ww. osób rodzice i pracownicy przedszkola zobowiązani są oni do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zakażenia
odpowiedzialna jest również za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę
osoby/osób. Na wypadek pojawienia się u osoby przebywającej w placówce objawów
wskazujących na zarażenie koronawirusem takich jak: gorączka (37,5o C i więcej)
kaszel, duszności, problemy z oddychaniem umożliwia się jej pobyt w osobnym
pomieszczeniu w celu izolacji i zapobiegania dalszemu rozprzestrzeniania się infekcji.
3. Dziecko lub pracownik z podejrzeniem zakażenia odprowadzany jest do
pomieszczenia izolacyjnego, w którym zapewnione są odpowiednie warunki i środki
BHP.
4. Pomieszczenie izolacyjne wyznaczone jest we wschodnim skrzydle placówki.
Dojście do pomieszczenia zostało odpowiednio oznakowane i wyposażone w
odpowiednie warunki i środki BHP.
5. Osoba wychodząca z izolatorium opuszcza przedszkole odrębnym odpowiednio
oznakowanym wyjściem.

6. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi
o zakażenie zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
7. Dyrektor przedszkola bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o podejrzeniu
zakażenia wzywa telefonicznie rodziców (w przypadku dziecka), powiadamia służby
sanitarne: Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Olkuszu: 32 754 57 20
oraz
ewentualnie
Oddział
Zakaźny
Nowego
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w
Olkuszu
tel. 32 754 57 38, Policję tel. 997 lub 112. Dyrektor postępuje zgodnie
z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.
8. Podkreśla się, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań
nieadekwatnych do sytuacji. Niezbędne informacje w zakresie postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem uzyskać można dzwoniąc na
całodobową infolinię NFZ – 800 190 590.
9. Dyrektor przedszkola prowadzi działania mające na celu zapobieganie dalszego
rozprzestrzenianiu się COVID-19 tj. zamknięcie pomieszczeń obiektów, w których
przebywały osoby z podejrzeniem zakażenia do czasu przeprowadzenia dodatkowej
dezynfekcji, realizację ww. dezynfekcji, podaje informację do rodziców/opiekunów
prawnych pozostałych dzieci, pracowników mających styczność z osobą podejrzaną o
zakażenie.
10. Pracownicy przedszkola, rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad
profilaktyki zdrowotnej zgodnej z wytycznymi GIS i MZ. Zaleca się bieżące śledzenie
informacji
GIS
i
MZ,
dostępnych
na
stronach
gis.gov.pl
lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
11. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego, bez
objawów chorobowych: katar, kaszel. Obowiązuje bezwzględny zakaz
przyprowadzania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej,
zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest
po zakończeniu okresu kwarantanny bądź leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym
źródłem zarażenia dla innych członków społeczności przedszkola.
13. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym
czasie/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i

zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym
14. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor
przedszkola.
15. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy przedszkola.
16. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków
z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

