
PROCEDURA – POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZARAŻENIA  

COVID-19 U PERSONELU  

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 57 W KRAKOWIE 

Rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna: 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 2 lipca 2020r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

1. Pracownicy przedszkola – nauczyciele, administracja i obsługa – są poinformowani, że 

do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną (wysoka gorączka, złe samopoczucie, bóle 

głowy. kaszel, itp.), 

2. Wszyscy pracownicy przedszkola są poinformowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni 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. 

3. O swoim stanie chorobowym należy również bezzwłocznie powiadomić dyrektora 

przedszkola. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od 

swoich zajęć i umieszczony w izolatce (przygotowane do tego celu pomieszczenie  

w budynku przedszkola). 

5. Dyrektor przedszkola w przypadku pracownika będącego na stanowisku pracy  

i przejawiającego niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem 

niezwłocznie informuje stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje godnie ze 

wskazaniami służb medycznych. 

6. Dyrektor przedszkola w przypadku wystąpienia u pracownika objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem niezwłocznie informuje organ prowadzący, organ nadzoru  

i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w celu ustalenia decyzji co do 

dalszych procedur postepowania, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

7. Wspólna decyzja w/w organów co do dalszego funkcjonowania przedszkola będzie 

niezwłocznie przekazana rodzicom/opiekunom. 

8. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu,  

z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem i zaleca wszystkim  

stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje natychmiast poddany 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty, 

poręcze, itp.) zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami. 

10. Dyrektor przedszkola lub inna osoba wyznaczona do kontaktu z pracownikiem  

z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem zgodnie z zaleceniami sanitarnymi  

jest obowiązkowo zabezpieczona w środki ochrony osobistej (płaszcz z długim 

rękawem, maska, przyłbica, rękawiczki).  



11. Zakładanie i zdejmowanie środków ochrony osobistej odbywa się zgodnie  

z ogólnie dostępnymi instrukcjami. 

12. 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. 

13. W widocznym miejscu o łatwym dostępie zostają umieszczone numery telefonów: 

- 999 - pogotowie ratunkowe 

- 112 – tel. alarmowy 

- 514 374 684 – państwowy powiatowy inspektor sanitarny 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

