
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

 

2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie (gabinet higienistki), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

 

3. O każdym przypadku złego samopoczucia, wystąpieniu niepokojących objawów należy 

niezwłocznie poinformować dyrektora lub wicedyrektora. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA 

1. W przypadku zauważenia objawów: podwyższona temperatura, kaszel, duszności- 

należy zawiadomić dyrektora lub wicedyrektora.  

 

4. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej 

izolatce (gabinet higienistki szkolnej). 

 

5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę (woźne oddziałowe) do przejęcia opieki nad dzieckiem. W 

tym samym czasie wychowawca niezwłocznie informuje rodziców bądź opiekunów. 

 

6. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch, maseczka, rękawiczki). 

Zalecana odległość od dziecka 2m. 

 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub wyznaczona osoba informuje Sanepid i organ 

prowadzący. 

 

8. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. 

 

9. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym 

postępowaniu. 

 

10. Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora 

o wyniku badania przez lekarza. 

 

11. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o 

zaistniałej sytuacji. 

 

12. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji. 

 

13. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPIDEM, organem prowadzącym i o 

podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

U PRACOWNIKA 

 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 

 

1) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z 

innymi osobami); 

 

2) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy; 

3) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o 

zawiadomieniu rodziny, stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112 i 

stosuje się do instrukcji tych służb. 

 

2. O wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje 

dyrektora szkoły. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

4. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w przypadku 

uzasadnionym sugerującym stan choroby. 

5. W przypadku zaobserwowania u pracownika innych objawów chorobowych stosuje się 

działania opisane w pkt. 1. 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19: 

 

1. W   przypadku   wystąpienia   niepokojących   objawów   u   pracowników   nie   powinni oni  

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie 

powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły. 

 

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

sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje 

przyjmowanie kolejnych dzieci. 

 

3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu/szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 

6. Ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

 

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUMERY ALARMOWE 

 

 

 

Lp. Nazwa jednostki  Nr telefonu  

      

    504 022 816, 514 122 992, 

1 PSSE Bielsko-Biała    

    663 854 667  

   

2 POGOTOWIE RATUNKOWE 999; 32 215 22 00 

    

3 Ogólnopolski nr alarmowy 112  

      

 Zespół Obsługi Placówek   

4 Oświatowych  32 214 48 60; (Sekretariat) 

      



 


