
          Załącznik nr 5 do 

zarządzenia dyrektora 

Nr 9/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 U PRACOWNIKA 

LUB U DZIECKA ZESPOŁU PRZEDSZKOLI NR 1 W POZNANIU 

 

Procedura powstała w oparciu o aktualne: wytyczne GIS, Rozporządzenia MEiN 

i MZ 

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Do pracy w Zespole Przedszkoli nr 1 mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego 

obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. W wyznaczonym ogólnie dostępnym miejscu w holu przedszkola zostaje umieszczona 

lista potrzebnych telefonów kontaktowych, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej 

i służb medycznych. 

3. Codziennie, z początkiem dnia sporządzone zostanie lista pracowników 

przebywających na placówce  w tym samym czasie. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV2 na terenie Przedszkola 

stosować się będzie zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

Postanowienia szczegółowe: 

1. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów wskazujących na infekcje dróg 

oddechowych – w szczególności temperatura powyżej 38 C, kaszel, duszności – należy 

odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ 

opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania dziecka.  

2. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

powinien on pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika. Należy o fakcie powiadomić pracodawcę. W razie pogorszenia stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 



3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go 

od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania 

w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej – uzyskanie porady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności pracownika.  

4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2, 

którzy mieli kontakt z innymi osobami, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją 

sanitarno - epidemiologiczną. Stosuje się bezwzględnie do zaleceń SANEPIDu w 

zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

5. Ustala się na terenie Przedszkola nr 16 i Przedszkola nr 141  miejsce, gdzie przebywa 

osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz 

przeprowadza się dodatkowe działania służące dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

6. Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel opiekujący się dziećmi, to dzieci z tej grupy 

powierzone są po opiekę innego nauczyciela, wyznaczonego przez dyrektora zespołu 

przedszkoli. Grupa przechodzi do łazienki w celu umycia rąk, a następnie do innego 

zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzi na zewnątrz przedszkola. O 

wszystkim zostają powiadomieni rodzice dzieci, z tej grupy, telefonicznie lub drogą 

mailową. 

7. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci jeśli sytuacja  miała miejsce  

w godzinach porannych w trakcie przyjmowanie dzieci do przedszkola. 

8. Dyrektor powiadamia SANEPID o pojawieniu się w przedszkolu pracownika z 

objawami COVID-19,  czeka na instrukcje i postępuje ściśle z nimi. Jeśli tak wynika z 

instrukcji stacji epidemiologicznej, wdraża dodatkowe procedury.  

9. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym czasie w placówce, z którymi 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji, w 

której zawiera informacje o: godzinie powiadomienia stacji SANEPIDu i godzinie 

powiadomienia rodziców oraz opis działań.  

10. Z odizolowanym pracownikiem mogą kontaktować się tylko wyznaczone przez 

dyrektora osoby przy użyciu środków ochrony osobistej.  

11. Po opuszczeniu budynku przez zarażonego pracownika, wyznaczeni pracownicy 

dokonują gruntownego sprzątania i dezynfekcji obszaru, w którym poruszał się 

pracownik.  

 



12. W przypadku wystąpienie niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 

u dziecka, wprowadza się następujące zasady postepowania: 

1. Dziecko, u którego nauczyciel/pracownik przedszkola zauważy niepokojące objawy 

(kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 38, duszność, biegunka, katar), 

niezwłocznie izoluje dziecko we wskazanym miejscu. Powiadamia rodziców o 

konieczności pilnego! odbioru dziecka z przedszkola 

2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego 

pracownika przedszkola, który zabezpieczony jest w środki ochrony osobistej. 

3. Pozostałe dzieci z grupy, w której pojawiło się dziecko z niepokojącymi objawami 

zostają objęte opieką, myją rączki i przechodzą do innego pomieszczenia. 

4. Sala przedszkolna, w której przebywało dziecko z podejrzeniem zakażenia zostaje 

umyta i zdezynfekowana.  

5. Odbiór  dziecka z podejrzeniem zakażenia COVID-19, przez rodziców odbywa się 

zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka z przedszkola.  

6. Pomieszczenie, w którym przebywało dziecko w izolacji zostaje dokładnie 

wietrzone, umyte i zdezynfekowane.  

 

 

 

 

 

 


