
Załącznik 2
do zarządzenia  nr 12/2020
 Dyrektora GP  w Tworogu

z dnia 26.08.2020

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 wśród osób
przebywających na terenie przedszkola 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza  procedura  powstała  w  oparciu  o  wytyczne  Ministra  Zdrowia,  Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej

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  Gminnym  Przedszkolu  w  Tworogu  wyznaczono  pomieszczenie  przeznaczone  na
odizolowanie  osoby,  u  której  podejrzewa  się  zakażenie   COVID-19   (tym
pomieszczeniem  jest  gabinet  logopedy).  Pomieszczenie  jest  wyposażone  w  środki
ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

2. W oddziale zamiejscowym w Kotach wyznaczono gabinet dyrektora, jako pomieszczenie
przeznaczone  na  odizolowanie  osoby  u  której  podejrzewa  się  zakażenie  COVID-19.
Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący

3. Osoby, które w razie podejrzenia zakażeniem COVID-19 , lub u której występują objawy
chorobowe udają się do wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia i informują o tym
fakcie dyrektora.

4. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego
podejrzewano wystąpienie zakażenia lub objawów choroby COVID-19, pomieszczenie
 zostaje  bardzo dokładnie  zdezynfekowane przez personel  przedszkola  (zawsze należy
przestrzegać zaleceń producenta środków dezynfekujących) 

5. W szczególnych przypadkach pomieszczenie może zostać odkażone przez profesjonalną
firmę.

§ 3
Podejrzenie wystąpienia objawów zakażenia lub objawów chorobowych u pracownika

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni 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 numer 999 lub 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

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



pracy, udać się do wyznaczonego pomieszczenia i  o podjętych decyzjach poinformować 
dyrektora.

4. W razie konieczności skorzystania z pomieszczenia wyznaczonego na odosobnienie, pracownik 
się tam udaje i czeka np. na odpowiednie służby medyczne dezynfekując ręce, zakłada 
jednorazowe rękawiczki i maseczkę. Nikt z pozostałych pracowników nie może tam wchodzić. 
Pracownik pozostaje w kontakcie telefonicznym ( lub osobistym przy zachowaniu pełnego reżimu
sanitarnego przez obie ze stron)  z dyrektorem lub inną osobą wyznaczoną przez dyrektora, 
ewentualne przez służby medyczne lub inne.

5. Jeżeli  niepokojące  objawy chorobowe wystąpiły  u  nauczyciela  przed  udaniem  się  do
wyznaczonego  pomieszczenia  i  zasięgnięciu  teleporady  u  lekarza  podstawowej  opieki
medycznej, powinien poinformować dyrektora o  zapewnieniu niezbędnej opieki dzieciom
oraz przekazać informacje jego stanie  zdrowia.

6. O wystąpieniu objawów chorobowych należy też powiadomić właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania, w nagłych wypadkach służby
medyczne ( pogotowie ratunkowe) 

7. W  miarę   możliwości  dyrektor  może  nie  angażować  w  zajęcia  opiekuńcze  pracowników  i
personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi objawami chorobowymi. Wówczas dyrektor,
przydziela  tym  pracownikom  inne  prace,  które  uzna  za  stosowne,  na  podstawie  pisemnej
informacji  skierowanej  do  pracowników,  zgodnie  z  zapotrzebowaniem  i  możliwością
wykonywania innych zadań np. zdalnych .

§ 4
Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

1. W  przypadku  dziecka  podejrzanego  o  zakażenie  lub  wystąpienie  objawów  choroby
COVID-19,( tj. podwyższona temperatura, kaszel, kichanie, osłabienie, bóle mięśniowe
lub inne niepokojące objawy) nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy
zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i
pracowników przedszkola.

2. O  wystąpieniu  u  dziecka  objawów  chorobowych  należy  niezwłocznie  powiadomić
dyrektora  oraz  rodziców  lub  prawnych  opiekunów dziecka  w celu  ustalenia  dalszego
sposobu postępowania.

3. O  podejrzeniu  wystąpienia  w/w  objawów  dyrektor  informuje  Stację  Sanitarno-
Epidemiologiczną  w  Bytomiu,  można  również  zasięgnąć  teleoprady  u  lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.

4. W nagłych przypadkach,  w razie  złego stanu zdrowia dziecka,  nauczyciel  sprawujący
opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić rodziców, dyrektora, w razie
konieczności  służby  medyczne,  informując  jednocześnie  o  podejrzeniu  wystąpienia  u
dziecka choroby COVID-19.

5. W  celu  szybkiego  kontaktu  z  rodzicem,  nie  zaleca  się  wyłączania  przez  rodziców
telefonów, jeżeli to możliwe.

6. W przypadku odbioru przez rodzica lub opiekuna prawnego odizolowanego uprzednio
dziecka  należy  upewnić  się,  że  nie  będzie  miało  ono  kontaktu  z  innymi  dziećmi,
pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.

7. Dyrektor sporządza listę wszystkich osób przebywających w budynku w dniu podejrzenia
zakażenia  COVID-19,  celem  ewentualnego  przekazania  jej  odpowiednim  służbom
sanitarnym.



8. W  wyniku  wydania  przez  służby  sanitarne  lub  medyczne  pilnych  zaleceń  (  np.
natychmiastowy odbiór wszystkich dzieci przez rodziców) należy je wykonać w trybie
pilnym.

§ 5
Pozostałe regulacje

1. W  przypadku  wystąpienia  u  dziecka  lub  pracownika  przedszkola  objawów  choroby
COVID-19  personel  sprzątający  powinien  przeprowadzić,  przy  zachowaniu  wszelkich
środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.
W razie potrzeby przeprowadzone zostanie odkażanie budynku przez firmę zewnętrzną

2. Zaleca  się  bieżące  śledzenie  przez  dyrektora   ,  również  pracowników  informacji
Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia , dostępnych na stronach gis.gov.pl
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa 

3. W  przypadku  potwierdzonego  zakażenia  SARS-CoV-2  na  terenie  przedszkola  należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego.

4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy również zwrócić się właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej ( w Bytomiu tel: 32 397 66 81 lub 32 397 66 71 i 32 397 66
91

5. Zawartość treści procedury może zostać zmodyfikowana lub zmieniona w każdym czasie.
6. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i

opiekunów prawnych dzieci przez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

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

