PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECI
LUB PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15 W ZGIERZU
OBJAWÓW CHOROBY, W TYM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19
OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 września 2020r.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.. z 20019r., poz. 123)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 1389)
 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r.1
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. Ba ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej {Dz. U.z 2019 r. poz . 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

 Statut Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu.
Część dotycząca dzieci.
1.

Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe, zwłaszcza bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.

Dziecko wykazujące objawy infekcji – takie jak kaszel, katar, osłabienie, wymioty,
biegunka itp.(bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania
do przedszkola.

3.

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania lub zgłoszenia
przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia (m.in. uporczywy kaszel,
uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego
pochodzenia, podwyższona temperatura) dyrektor lub nauczyciel – wychowawca grupy
ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie rodzica.

4.

Po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do
niezwłocznego osobistego odebrania dziecka z przedszkola.

5.

Do czasu przybycia rodziców dziecko, które manifestuje, przejawia niepokojące objawy
choroby zostaje odizolowane w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

6.

Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.

7.

W przypadku zaobserwowania u dziecka uczęszczającego do przedszkola objawów
choroby, w szczególności choroby zakaźnej, rodzice mają obowiązek bezzwłocznego
telefonicznego poinformowania o tym fakcie dyrektora placówki. Dotyczy to
również wszelkich dolegliwości, a zwłaszcza takich jak kaszel, katar, inne objawy
infekcji.

8.

W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków.

9.

W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od
rodziców, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia.

10. W przypadku stwierdzenia u dziecka zarażenia koronawirusem dyrektor wstrzymuje
przyjmowanie kolejnych dzieci, a następnie stosuje się ściśle do wydawanych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (42 714-03-30) instrukcji i poleceń.
Część dotycząca pracowników.
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego miedzy sobą w
każdej przestrzeni placówki wynoszącego min. 1,5m.
3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ani personelem opiekującym
się dziećmi.
4. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zdezynfekowania rąk zaraz po
wejściu do przedszkola.
5. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zobowiązani do stosowania
w razie konieczności środków bezpieczeństwa w postaci jednorazowych rękawiczek,
maseczek na usta i nos, przyłbic ochronnych, a także w przypadku konieczności
przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka. fartuchów z długim rękawem.
7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie mogą przychodzić
do pracy.
8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy zobowiązani są
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
10. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl
lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem jest on zobowiązany do natychmiastowego
poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola, który bezzwłocznie odsuwa go
od pracy.
12. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, uchwyty, itp.

13. W przypadku potwierdzonego zakażenia Sars-COV-2na terenie podmiotu należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. stosując
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
14. W holu przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń umieszczone są numery telefonów służb
ratunkowych, medycznych i sanitarnych.
15. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka lub
pracownika dyrektor zobowiązany jest ustalić i sporządzić listę osób przebywających
w tym samym czasie w części przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie oraz wdraża zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
16. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
17. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się i stosowania niniejszej
procedury.
18. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do zapoznanie się i
stosowania zawartej w niniejszej procedurze części dotyczącej dzieci.

