
PROCEDURA NR 11 

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

COVID-19 U DZIECKA LUB PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA 

 

 

Procedura ma na celu szybką reakcję w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia  

i ochrony osób zdrowych. 

Zakres procedury: 

1. Opiekun w przypadku niepokojących objawów i podejrzenia zakażenia Covid -19 

niezwłocznie informuje Dyrektora placówki. 

2. Dyrektor przedszkola informuje o natychmiastowym odizolowaniu dziecka lub 

pracownika od grupy. 

3. Następnie informuje rodziców/ opiekunów prawnych oraz Powiatową stację 

sanitarno - epidemiologiczną. 

4. Dziecko, u którego podejrzewa się zakażenie Covid -19 natychmiast izolowane jest 

od pozostałych dzieci i osób do Izolatorium przez pracownika obsługi, który 

pozostaje z nim do momentu przyjazdu karetki bądź rodzica/ opiekuna prawnego. 

5. Pracownik wyposażony i ubrany będzie w środki ochrony osobistej, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności ( maska, przyłbica, rękawiczki, fartuch z długim 

rękawem/kombinezon). 

6. Pracownik u którego podejrzewa się zakażenie Covid -19 natychmiast udaje się do 

izolatorium i pozostaje tam do momentu przyjazdu odpowiednich służb. 

7. Pracownik, który zauważa u siebie objawy chorobowe informuje Dyrektora 

przedszkola o tym fakcie i nie stawia się do pracy do momentu ustalenia czy nie jest 

zakażony Covid -19. 

8. Dyrektor/ osoba upoważniona przez dyrektora stworzy listę osób, które były  

w bliskim kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie Covid -19. Lista zostanie 

przekazana do GIS. 

9. Osoby z listy zostaną odizolowane od osób niemających z nimi bezpośredniego 

kontaktu. 

10. Pracownik obsługi przystąpi niezwłocznie do dezynfekcji pomieszczenia, w którym 

przebywała podejrzana osoba. 

11. W zaistniałych okolicznościach Dyrektor placówki w porozumieniu z Organem 

Prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na jeden dzień w celu 

przeprowadzenia gruntownej dezynfekcji. 

12. Dyrektor przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego 



Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

13. Dyrektor przedszkola wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję 

dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej oraz numery 

alarmowe. 

Podstawa prawna: 
 
art. 8a 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) 

 

 

 


