
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Do przedszkola są przyjmowane dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 

3. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u dziecka, dziecko zostanie 

odizolowane w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości. 

Dziecku zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym. 

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu 

niepokojących objawów u dziecka i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.  

6. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, 

w którym przebywało należy zdezynfekować.  

7. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,  

w których przebywało dziecko z objawami zakażenia. 

8. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają 

telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji. 

9. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia  

u dziecka.  

10. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji.   

11. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek.   

12. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

13. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. 

14. Pracownicy są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 



pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem. 

15. Pracownik, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę 

zakaźną nie jest dopuszczony do pracy.  

16. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy go odizolować do czasu 

opuszczenia przez niego obiektu przedszkola oraz: 

- powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i organ prowadzący  

i stosować się do ściśle wydawanych instrukcji i poleceń. 

17. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 

18. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

19. W zależności od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek i zalecenia Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

20. Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie  

w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący i zaleca stosowanie się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

21. Pracownicy są systematycznie informowani o aktualnych zaleceniach Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl oraz 

nowych przepisach sanitarnych obowiązujących w przedszkolu. 
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