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Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Pruszkowie 

w okresie stanu epidemii Covid – 19 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka.  

1. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy 

podejrzane objawy chorobowe t.j. : podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

zaczerwienione i /lub zaropiałe oczy, osłabienie, niezwłocznie dokonuje pomiaru 

temperatury ciała dziecka. Jeżeli temperatura wynosi 37,50C  i powyżej, nauczyciel 

powiadamia dyrektora. 

2. Nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i powiadamia o konieczności 

natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.  

3. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie skontaktowad się z lekarzem. 

4. W tym czasie dziecko zostaje odizolowane w osobnym pomieszczeniu  

( izolatka). W izolatce dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika  

do momentu odebrania przez rodzica z zachowaniem wszystkich środków 

ostrożności. Pomieszczenie wyposażone jest w leżak oraz odpowiednie środki 

ochrony osobistej oraz dezynfekujące. 

5. Po opuszczeniu przez dziecko izolatki pomieszczenie zostaje dokładnie 

zdezynfekowane. Odkażeniu poddane zostają wszystkie przedmioty, z którymi 

dziecko miało kontakt oraz sala, w której przebywało. 

6. W przypadku stwierdzania u dziecka zakażenia koronawirusem dyrektor 

natychmiast zawiadamia organ prowadzący i stosuje się do zaleceo paostwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.   

 Do pracy w przedszkolu mogą przychodzid jedynie osoby zdrowe , bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 W przypadku występowania u pracownika niepokojących objawów 

chorobowych zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odizolowany. 

 

1. Pracownicy i obsługa zostają poinstruowani, że w przypadku występowania 

niepokojących objawów nie powinni przychodzid do pracy, powinni pozostad 

w domu i skontaktowad się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 



2 

 

zdrowotnej, aby uzyskad teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia, zadzwonid pod numer 999 lub 112 i poinformowad, że mogą byd 

zakażeni koronawirusem. 

2. Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceo. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje dokładnie 

zdezynfekowany. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 w placówce stosowane 

będą zalecenia paostwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

                                                Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie 


