
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

KORONAWIRUSEM COVID 19

U DZIECKA LUB PRACOWNIKA 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PLUSZAK” W IŁAWIE

1. Nie wolno lekceważyć żadnych objawów infekcji układu oddechowego takich jak:

- gorączka pow. 37,0 0 C,

- katar,

- kaszel,

- duszności,

- wysypka,

- biegunka, torsje,

- utrata węchu lub smaku,

- silny ból głowy,

- inne niepokojące objawy.

2. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka lub pracownika przedszkola 

należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola, a podczas nieobecności – 

wicedyrektora.

3. Dziecko lub pracownika z objawami należy odizolować od osób zdrowych, umieszczając go

w tzw. Izolatce. Dziecko będzie przebywało w obecności pracownika upoważnionego przez 

dyrektora przedszkola. We wspomnianym pomieszczeniu nie może przebywać inna osoba.

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub wicedyrektor powiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów dziecka), sanepid – a w razie pogorszenia się stanu zdrowia osoby odizolowanej

, osoba decyzyjna zobowiązana jest zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o 

możliwości zakażenia koronawirusem.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a 

także obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy oraz 

wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola.

7. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, 

stosując się ściśle do wytycznych powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej. O 

podjętych działaniach dyrektor niezwłocznie informuje rodziców i wszystkich pracowników

przedszkola.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko z objawami, patrz pkt 1, 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

9. W przypadku wdrożenia przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną dodatkowych

procedur, należy je niezwłocznie wdrożyć.

10.Należy umieścić na tablicy informacyjnej przy wejściu oraz w każdej Sali dydaktycznej, w 

której przebywają dzieci numery telefonów:

- 999 lub 112 – numery alarmowe, SANEPID - 089 649 04 20 


