
Załącznik nr 2 – do Zarządzenia Dyrektora Nr 9/2020 

z dnia 10.06.2020 r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19  

w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach  

 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 

z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 

innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 art.8a ust.5 pkt 2  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 

 

§ 1 

Podejrzenie zakażenia wirusem COVID-19 u DZIECKA 

 

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego na terenie placówki 

niepokojących  objawów chorobowych (m. in. podwyższona temperatura, kaszel, 

objawy przeziębieniowe), zostają wprowadzone następujące procedury postępowania: 

 

1) odizolowanie dziecka w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) pod właściwą 

opieką 

2) jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia, na czas oczekiwania na transport zostaje 

zaopatrzone w jednorazową maseczkę. 

3) Nauczyciel lub osoba wskazana przez dyrektora  zapewnia mu niezbędną opiekę  

i pozostaje z dzieckiem do momentu przekazania opieki rodzicom/opiekunowi 

prawnemu/osobie upoważnionej. 

 

 



4) Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem  bezzwłocznie zabezpiecza się  

w dostępne środki ochrony w szczególności: przyłbicę, kombinezon ochronny, 

maskę i rękawiczki fartuch jednorazowy. 

5) Nauczyciel niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców i dyrektora 

przedszkola o zaistniałej sytuacji z wykorzystaniem szybkiej ścieżki kontaktu. 

6) Wstrzymanie się od przyjmowania kolejnych dzieci do placówki w danym dniu. 

7) Niezwłoczny kontakt z rodzicami (na wskazany przez nich nr telefonu) w celu 

odebrania dziecka z przedszkola transportem indywidualnym (max do 30min.) 

8) Rodzice są zobowiązani poinformować przedszkole o diagnozie lekarskiej. 

9) Powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich instytucji: 

a. organu prowadzącego – tel. 12 250 09 65 

b. i stacji sanitarno-epidemiologicznej – tel. 12 288 01 38. 

10) dalsze postępowanie zgodnie ze wskazaniami organu prowadzącego i stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

11) natychmiastowe przeniesienie pozostałych dzieci do zastępczego pomieszczenia 

na czas niezbędny do dezynfekcji sali, w której dziecko przebywało z innymi. 

12) gruntowne wywietrzenie, sprzątanie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz 

zabawek, które  używało chore dziecko oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety). 

13) po odebraniu przez rodziców dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie 

zakażenia - dokładna dezynfekcja pomieszczenia  izolatki. 

14) ustalenie dokładnej listy osób przebywających w tym samym czasie w tych 

samych pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z podejrzeniem 

zakażenia. 

15) poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji i 

zobligowanie ich do monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie potrzeby 

do kontaktu telefonicznego ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. 12 288 01 

38 ), oddziałem zakaźnym (tel. 12 400 20 13) lub zadzwonić pod numer 999 lub 

112 (poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem). 

16) dostosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z 

właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

w celu konsultacji lub uzyskania porady i wskazówek do dalszego postepowania. 

 



§ 2 

Podejrzenie zakażenia wirusem COVID-19 u PRACOWNIKA 

 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego na terenie placówki 

niepokojących  objawów chorobowych (m. in. podwyższona temperatura, kaszel, objawy 

przeziębieniowe), zostają wprowadzone następujące procedury postępowania: 

1) odsunięcie od pracy oraz odesłanie pracownika transportem indywidualnym do domu. 

2) odizolowanie pracownika w czasie oczekiwania na transport w osobnym 

pomieszczeniu i zapewnienie mu jednorazowej maseczki oraz rękawiczek 

3) utrzymywanie dystansu co najmniej 2 m w czasie koniecznego kontaktu  

z podejrzanym o zakażenie. 

4) wstrzymanie się od przyjmowania kolejnych dzieci do placówki w danym dniu. 

5) powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich instytucji: 

a. organu prowadzącego – tel. 12 250 09 65 

b. i stacji sanitarno-epidemiologicznej – tel. 12 288 01 38 

6) Dalsze postępowanie zgodnie ze wskazaniami organu prowadzącego i stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

7) w przypadku, gdy zakażony pracownik przebywał w pomieszczeniach, w których 

przebywają dzieci, przemieszczenie dzieci do zastępczego pomieszczenia na czas 

niezbędny do dezynfekcji pomieszczenia, w którym  przebywał. 

8) poddanie obszaru, w którym poruszał się zakażony pracownik gruntownemu 

wietrzeniu, sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych i używanych przez 

niego przedmiotów zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami. 

9) ustalenie dokładnej listy osób przebywających w tym samym czasie, w tych samych 

pomieszczeniach, w których przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia: 

a. poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji  

i obligowanie ich do monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie 

potrzeby do kontaktu telefonicznego ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. 

12 288 01 38 ),  

b. oddziałem zakaźnym (tel. 12 400 20 13) lub zadzwonić pod numer 999 lub 112 

(poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem). 

10) dostosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu,  czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w celu 

konsultacji lub uzyskania porady i wskazówek do dalszego postepowania. 



 

§ 3 

Podejrzenie zakażenia wirusem COVID-19 u RODZICA lub INNEGO CZŁONKA RODZINY 

 

W przypadku wystąpienia u rodzica dziecka lub innego członka rodziny niepokojących  

objawów chorobowych (m. in. podwyższona temperatura, kaszel, objawy przeziębieniowe), 

zostają wprowadzone następujące procedury postępowania: 

1. Podejrzenie stwierdzono w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola: 

 nie należy przyjmować dziecka do przedszkola, 

 zobligowanie rodzica do kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia zarażenia 

wirusem, 

 dziecko nie będzie mogło uczęszczać do przedszkola do czasu dostarczenia  

do przedszkola zaświadczenia lekarskiego wykluczającego zarażenie wirusem  

u rodzica lub innego członka rodziny, 

 zwrócenie się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej (tel. 12 288 01 38)  

w celu ustalenia, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

2. Podejrzenie stwierdzono w chwili odbioru dziecka z przedszkola: 

 zobligowanie rodzica do kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia zarażenia 

wirusem, 

 dziecko nie będzie mogło od następnego dnia uczęszczać do przedszkola do czasu 

dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego wykluczającego zarażenie 

wirusem u rodzica, 

 zwrócenie się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej (tel. 12 288 01 38 )  

w celu ustalenia, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek, 

 poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji i zobligowanie 

ich do monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie potrzeby do kontaktu 

telefonicznego ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel.12 288 01 38) oddziałem 

zakaźnym (tel. 12 400 20 13 ) lub zadzwonić pod numer 999 lub 112 

(poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem). 

 



 

§ 4 

Wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19 u wychowanka lub pracownika przedszkola 

 
 

1. Dyrektor przedszkola w przypadku wystąpienia COVID-19 u pracownika lub wychowanka 

przedszkola stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

2. Dyrektor zawiesza zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, na czas 

oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.). 

3. Dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć. 

4. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji oraz 

wspólnie z wójtem może podjąć decyzję o konieczności usunięcia  

i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w sprawie. Dekontaminacja 

(dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest  

w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia 

przedszkola na jeden dzień.  

§ 5 

Sposób prezentacji procedur 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

3. Zapoznanie wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i pracowników przedszkola  

z treścią procedur. 

 

§ 6 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor przedszkola  

z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli.  

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

 

 


