
 

 

                                        Procedura postępowania  

            w przypadku  wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.  
 
1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego 
stwierdzono objawy chorobowe, .Pomieszczenie wyposażone jest w jednorazowe maseczki, 
rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.  
 
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, 
duszności, katar, biegunka , wymioty, wysypka  ), dziecko jest niezwłocznie izolowane od 
grupy i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia gdzie pozostaje pod opieką 
pracownika obsługi. 
  
.3.Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności 
,wzmocnić środki ochrony osobistej ( maska , przyłbica ,dodatkowy zewnętrzny fartuch 
ochronny jednorazowy , zachowanie dystansu 2 metrowego od dziecka,) Po wyjściu z 
pomieszczenia dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce. Maseczkę ,rękawiczki , fartuch 
ochronny zewnętrzny zapakować do worka i wyrzucić , fartuch spodni nieprzemakalny 
zdezynfekować i zmienić ubranie ochronne ,Przyłbice zdezynfekować  
 
4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 
zastępującą. 
 
 5.Dyrektor natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do 
niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola. 
 
 6.Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się 
telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji prosząc 
o wcześniejsze w miarę możliwości odebranie dzieci . 
 
 7.Rodzice odbierają dziecko z objawami chorobowymi bezpośrednio z izolatki ((wejście od 
strony drogi dojazdowej –obok sali grupy I)  
 
8.Rodzic dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek pilnie skontaktować się z 
lekarzem i niezwłocznie powiadomić przedszkole o wyniku konsultacji lekarskiej  Dziecko 
może być ponownie przyjęte do przedszkola po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, 
ze jest zdrowe , nie stwarza zagrożenia epidemicznego i może uczęszczać do przedszkola  
 
9. W przypadku stwierdzenia przez lekarza pierwszego kontaktu podejrzenia zagrożenia 
epidemicznego dyrektor przedszkola sporządza listę osób przebywających w tym samym 
czasie w przedszkolu, powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną o zaistniałej sytuacji .i w 
porozumieniu z inspekcją sanitarna podejmuje dalsze działania co do funkcjonowania 
przedszkola  , o których powiadamia rodziców dzieci .  
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