
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby, 
zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

w Miejskim przedszkolu Nr 97 w Katowicach

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza  procedura  powstała  w  oparciu  o  wytyczne  Ministra  Zdrowia,  Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
oraz Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia
2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2,  wywołującym  chorobę  COVID-19,  wśród  dzieci  oraz  pracowników
przedszkola,  w  sytuacji  wystąpienia  podejrzenia  zakażenia  u  dziecka  lub  pracownika
przedszkola.

§ 2
Pomieszczenie na odizolowanie osoby

1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie (pokój nauczycielski w dolnej części budynku,
dalej  zwane „izolatką”)  przeznaczone na odizolowanie  osoby, u której  podejrzewa się
wystąpienie objawów chorobowych COVID-19. Pomieszczenie jest wyposażone w środki
ochrony osobistej  oraz  płyn dezynfekujący.  Dostęp  do pomieszczenia  mają  wyłącznie
pracownicy przedszkola.

2. Po  każdym  pobycie  w  pomieszczeniu  przez  dziecko  lub  pracownika  przedszkola,  
u  którego  podejrzewano  wystąpienie  objawów  choroby  COVID-19,  pomieszczenie
zostaje zdezynfekowane przez personel techniczny przy zastosowaniu wszelkich środków
ochrony osobistej.

§ 3
Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika                                         

1. Pracownicy  przedszkola  zostali  poinformowani,  że  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów nie przychodzą do pracy. Powinni zostać w domu i skontaktować
się telefonicznie ze stacją sanitarno–epidemiologiczną,  oddziałem zakaźnym, a w razie
pogorszenia  się  stanu  zdrowia  zadzwonić  pod  numer  999  lub  112  i  poinformować,  
że mogą być zakażeni koronawirusem. Niezwłocznie informują o swoim stanie zdrowia
Dyrektora przedszkola.



2. Na pracownikach przedszkola spoczywa obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS
i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/
koronawirus/  ,   a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia  u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji górnych dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się pracownika
od pracy do izolatki; wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci,  powiadamia
właściwą miejscową powiatową stację  sanitarno-epidemiologiczną  i  ściśle  stosuje  się  
do  wydanych instrukcji  i  poleceń.  W przypadku wystąpienia  objawów chorobowych  
u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, musi on zadbać o zapewnienie niezbędnej
opieki dzieciom.

5. Obszar, po którym poruszał się wskazany pracownik, podlega gruntownemu sprzątaniu  
i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.).

6. Wdrażanie  dodatkowych  procedur  na  zlecenie  państwowego  powiatowego  inspektora
sanitarnego.

§ 4
Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

1. W  przypadku  dziecka  przejawiającego  wystąpienie  objawów  choroby  COVID-19,
nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony
osobistej,  a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola.  
W izolatce z dzieckiem, zachowując 2 m dystansu, przebywa nauczyciel grupy lub woźna
przydzielona do grupy.

2. O  wystąpieniu  u  dziecka  objawów  chorobowych  należy  niezwłocznie  powiadomić
Dyrektora placówki oraz rodziców/prawnych opiekunów dziecka,  właściwą powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną,  WEiS i ściśle stosować się do wydanych instrukcji  
i poleceń.

3. W nagłych przypadkach,  w razie  złego stanu zdrowia dziecka,  nauczyciel  sprawujący
opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić Dyrektora placówki, rodziców
oraz  w  miarę  potrzeby  służby  medyczne,  informując  jednocześnie  o  podejrzeniu
wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 

4. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

5. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio
dziecka  należy  upewnić  się,  że  nie  będzie  ono  miało  kontaktu  z  innymi  dziećmi,
pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/


§ 5
Pozostałe regulacje

1. W  przypadku  wystąpienia  u  dziecka  lub  pracownika  przedszkola  objawów  choroby
COVID-19  personel  techniczny  przeprowadza,  przy  zachowaniu  wszelkich  środków
ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.

2. Z treścią niniejszej procedury zapoznają się  pracownicy przedszkola oraz rodzice/prawni
opiekunowie dziecka. 


