
Postępowanie w przypadku  podejrzenia choroby zakaźnej  u dziecka lub personelu 

przedszkola  w tym zachorowania na COVID-19  

1. Do pracy w przedszkolu/ żłobku mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy 

u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz 

skontaktować się telefonicznie z Dyrekcją oraz  stacją sanitarno-epidemiologiczną 

w Siemiatyczach lub najbliższym oddziałem zakaźnym. 

2. W przedszkolu/żłobku zostało przygotowane pomieszczenie (na co dzień 

pomieszczenie biurowe) służące do odizolowania dziecka, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko          

z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu w izolacji  na 

rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej 

sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice 

zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz 

zastosowania się do uzyskanych taminstrukcji. W razie pogorszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni 

korona wirusem.    

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego niepokojących objawów infekcji 

dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego w pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy natychmiast odsunąć go od 

pracy i umieszczenie go w izolacji. W razie wystąpienia niepokojących objawów 

należy wstrzymać przyjmowanie dzieci, powiadomić powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną w Siemiatyczach i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji 

i poleceń.  

5. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola  należy 

odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji przez pracowników przedszkola. Dalsze czynności zostaną ustalone po 

kontakcie z pracownikami stacjisanitarno-epidemiologicznej. 

6. W razie wystąpienia objawów zarażenia COVID-19 u dziecka, pomoc nauczyciela  



z zachowaniem środków bezpieczeństwa prowadzi dziecko do miejsca 

wyznaczonego do izolacji (na co dzień pomieszczenie biurowe) i przebywa            

z dzieckiem do momentu przybycia rodziców/ prawnych opiekunów. W razie 

pogorszania się stanu zdrowia osoba przebywająca z dzieckiem powinna 

powiadomić o tym fakcie nauczyciela a nauczyciel zadzwonić pod numer 999 lub 

112 i poinformować, że może występować zakażenie COVID-19 oraz ponownie 

poinformować rodziców/opiekunów prawnych opiekunów o pogorszeniu stanu 

zdrowia dziecka.  

7. Obszar w którym  przebywało dziecko oraz pracownik z podejrzeniem COVID-19 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręczę, 

uchwyty, zabawki itp. ) 

8. Nauczyciel grupy w której doszło do zarażenia COVID 19, sporządza listę osób, 

które mogły mieć kontakt z osobą zarażoną. Z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa sporządzoną takową listę przekazuje do Dyrekcji przedszkola lub 

do stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

9. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

10. Umieszczenie w łatwo dostępnych miejscach potrzebnych numerów  telefonów          

w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego                

i Ministra Zdrowia dostępnych na stornie gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa. 

12. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 


