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Przedszkole Nr 8 ZIELONY ZAKĄTEK w Skierniewicach  
ul. St. Rybickiego 2, 96-100 Skierniewice  
NIP 8361690898, REGON 750020810,  
tel. 46 833 21 28      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2020 
       Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek”                                                                                                                           
       w Skierniewicach z dnia 27.11.2020 r. 

 
 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID – 19 w Przedszkolu Nr 8 „Zdrowy Zielony” w Skierniewicach 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn,. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 1 lipca 2020 
r. poz.1166 ze zm.) 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

- Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja 

 

Cel procedury: 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia 
koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19  w Przedszkolu Nr 8 „Zielony Zakątek” w 
Skierniewicach.  
 
Zakres Procedury: 

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia 
koronawirusem lub zachorowania  na COVID – 19  w przedszkolu.  

Osoby podlegające procedurze: 

Procedurze podlegają dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach, 
ich rodzice/prawni opiekunowie, pracownicy pedagogiczni, obsługi, kuchni.  
 
Opis procedury: 

I. Symptomy podejrzenia zarażeniem COVID – 19 wg wytycznych GIS: 
 duszność, 
 stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C i więcej), 
 objawy przeziębieniowe, 
 gorączka, 
 kaszel, 
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 duszności i kłopoty z oddychaniem, 
 bóle mięśni i ogólne zmęczenie 

 
 

II. Przedszkole posiada miejsce do odizolowania osoby manifestującej, przejawiającej 
niepokojące objawy: 

1. Wyposażenie miejsce do odizolowania osoby:  
 chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy, 
 środki higieny osobistej: maski, przyłbice, rękawiczki i fartuchy jednorazowe, kombinezon 

ochronny dla osoby dorosłej pełniącej funkcje opiekuna przebywającego tam dziecka, płyn 
dezynfekujący do rąk oraz instrukcja dezynfekcji rąk, termometr. 

2. Zasady funkcjonowania miejsca odizolowania w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych 
na terenie przedszkola: 
 miejsce powinno mieć w miarę możliwości oddzielne wyjście na zewnątrz przez które dziecko 

pod opieką rodzica/prawnego opiekuna i pracownik może opuścić placówkę, 
 pomieszczenie przeznaczone na izolatkę powinno być oznakowane „IZOLATKA”, 
 w miejscu odizolowania mogą przebywać jedynie osoby manifestujące, przejawiające 

niepokojące objawy oraz opiekun dziecka, 
 pomieszczenie odizolowania należy każdorazowo dezynfekować po pobycie osób mających 

objawy choroby.  
 

III. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów chorobowych u: 
1.  Pracownika przedszkola: 
 Pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do 

pracy, powinien 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. 

 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. 

 Pracownik przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora o fakcie przebywania 
wśród osób będących na kwarantannie lub objętych nadzorem epidemiologicznym.  

 Dyrektor lub wyznaczony pracownik ustala listę osób (dzieci, pracowników i innych) 
przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w którym przebywała osoba podejrzana 
o zakażenie. 

2. Dziecka uczęszczającego do przedszkola: 
 Rodzic w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka lub osób mających z nim 

kontakt, powinien pozostawić dziecko w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
aby uzyskać poradę medyczną a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 
telefonu 999 lub 112. O fakcie nie przybycia dziecka do przedszkola powinien zawiadomić 
telefonicznie przedszkole oraz o ewentualnych wynikach związanych ze stanem chorobowym 
mającym wpływ na funkcjonowanie placówki.  

 Nauczyciel zauważając objawy chorobowe u dziecka będącego w przedszkolu informuje                
o tym fakcie niezwłocznie rodzica i dyrektora.  

 W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych należy je umieścić w miejscu do 
odizolowania z opiekunem wyznaczonym przez dyrektora, do czasu odebrania przez 
rodzica/prawnego opiekuna. Opiekun przez cały okres pobytu dziecka w pomieszczeniu 
monitoruje jego stan zdrowia (mierzenie temperatury, obserwacja). O stanie zdrowia 
informuje dyrektora. 
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 Dyrektor/pracownik  przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe w sytuacji pogorszenia stanu 
dziecka.  

 Rodzice dziecka korzystającego z opieki przedszkola zobowiązani są do powiadomienia 
dyrektora o fakcie przebywania dziecka lub rodziców/prawnych opiekunów wśród osób 
będących na kwarantannie lub objętych nadzorem epidemiologicznym.  

 Dyrektor lub wyznaczony pracownik ustala listę osób (dzieci, pracowników i innych) 
przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w którym przebywało dziecko  
podejrzane o zakażenie. 

 
IV. Dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywała osoba podejrzana o zachorowanie:  
 Obszar, w którym przebywała osoba podejrzana o zachorowanie na COVID – 19, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, zabawki, wyposażenie sali  
itp.) 
 

V. Postanowienia końcowe: 
 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis  lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/a także obowiązujących przepisów prawa. 

 Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 Z dniem 27.11.2020 uchyla się procedurę z dnia 01.09.2020 r.  
 Procedura obowiązuje od 20.11.2020 r. do odwołania 

 
 
 
 
 

Dyrektor Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” 
mgr Beata Pacocha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


