
Załącznik nr 2  

do ZARZĄDZENIA NR 5/2020 DYREKTORA PZREDSZKOLA NR 5 W 

SZAMOTUŁACH 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

U DZIECKA LUB PRACOWNIKA 

PRZEDSZKOLA NR 5 W SZAMOTUŁACH 

 

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa                        

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) 

5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Statut 

przedszkola 

 

 

§1 

Cel procedury 

1. Ustalenie zasad postępowania z dziećmi i pracownikami potencjalnie chorymi oraz 

postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci   i pracownicy nie byli narażani 

na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka lub pracownika  chorego. 

2. Ustalenie działań, które zminimalizują  ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. 

3. Zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków przebywania na terenie 

placówki. 

4. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 



§ 2 

Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem                                       

lub pracownikiem, u którego zaobserwowano objawy chorobowe.  
 

§3 

Zakres procedury 

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków  

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

§4 

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka   objawów chorobowych. 

1. Nie wolno lekceważyć żadnych objawów infekcji układu oddechowego takich jak: 

- gorączka pow. 37 0 C, 

- katar, 

- kaszel, 

- duszności, 

- wysypka, 

- biegunka, torsje, 

- utrata węchu lub smaku, 

- silny ból głowy, 

- inne niepokojące objawy. 

2. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie 

zawiadomić dyrektora przedszkola, a podczas nieobecności – społecznego zastępcę 

dyrektora. 

3. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych, umieszczając je                                 

w pomieszczeniu odizolowanym  – pomieszczenie do zajęć rewalidacyjnych. Dziecko 

będzie przebywało w obecności pracownika upoważnionego przez dyrektora 

przedszkola. We wspomnianym pomieszczeniu nie może przebywać inna osoba. 



4. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub społeczny zastępca dyrektora powiadamia rodziców 

(prawnych opiekunów dziecka), sanepid –Telefon alarmowy (całodobowy):  500 

062 249 , organ prowadzący – tel. +48 61 29-27-501 (centrala), a w razie pogorszenia 

się stanu zdrowia osoby odizolowanej, osoba decyzyjna zobowiązana jest zadzwonić 

pod numer 999 lub 112 (pogotowie ratunkowe) i poinformować o możliwości 

zakażenia koronawirusem. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka                          

z przedszkola. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w ciągu 1 godziny, 

dyrektor ma prawo powiadomienia służb medycznych o przypadku podejrzenia 

zachorowania przez dziecko na COVID-19. 

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

7. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym, stosując się ściśle do wytycznych powiatowej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej. O podjętych działaniach dyrektor niezwłocznie informuje rodziców 

i wszystkich pracowników przedszkola. 

8. Niezwłocznie przenosi się pozostałe dzieci do zastępczego pomieszczenia, na czas 

niezbędny do gruntownej dezynfekcji sali i toalety, w których przebywały dzieci. 

9. Obszar, w którym poruszało się i przebywało odizolowane  dziecko z objawami 

chorobowymi, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

10. Należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, 

w których przebywało dziecko z podejrzeniem zakażenia  koronawirusem.  

11. W przypadku zalecenia przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną 

dodatkowych procedur, należy je niezwłocznie wdrożyć. 

12. Należy umieścić na tablicy informacyjnej przy wejściu oraz w każdej sali dydaktycznej, 

w której przebywają dzieci numery telefonów: 

999 lub 112 – numery alarmowe, 

Telefon alarmowy (całodobowy):  500 062 249 – SANEPID 

Organ prowadzący – tel. +48 61 29-27-501 (centrala UMiG Szamotuły) 

13. W przypadku, gdy dziecko zostało  skierowane do szpitala z podejrzeniem choroby, 

która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii , dyrektor tej placówki 

w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem 

prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu 

przeprowadzenia gruntownej dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. 

14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą 

stacją sanitarno – epidemiologiczną w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 

 

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


 

§ 5 

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u pracownika przedszkola  objawów 

chorobowych. 

 

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

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi nie mogą 

angażować się w zajęcia opiekuńcze. 

3. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie mogą przychodzić 

do pracy. Pracownik taki jest zobowiązany do pozostania w domu i skontaktowania się 

z dyrektorem przedszkola lub jego społecznym zastępcą oraz ze stacją sanitarno –

epidemiologiczną  Telefon alarmowy (całodobowy):  500 062 249,   organ 

prowadzący – tel. +48 61 29-27-501 (centrala) , a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia 

koronawirusem.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów, sugerujących na zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go 

od pracy. Pracownik, powinien udać się do wyznaczonego pomieszczenia 

odizolowanego od reszty osób przebywających w przedszkolu (pomieszczenie do zajęć 

rewalidacyjnych).  

5. W przypadku, gdy pracownik pełnił opiekę nad dziećmi, dyrektor wyznacza inną osobę 

do objęcia opieki nad wychowankami, dzieci przenosi się do innego pomieszczenia, na 

czas niezbędny do gruntownej dezynfekcji sali lub sal , w których przebywał pracownik.   

6. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną Telefon 

alarmowy (całodobowy):  500 062 249  i stosuje instrukcje i  zalecenia przez nią 

wydane oraz organ prowadzący tel. +48 61 29-27-501 (centrala) . W razie pogarszania 

się stanu zdrowia pracownika należy zadzwonić pod numer 999 lub 112                                              

i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.   

7. Obszar, po którym poruszał się i  przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować dodatkowo powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty).  

8. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu , 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

9. Należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, 

w których przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia  koronawirusem.  

10. W przypadku, gdy pracownik  został  skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby, 

która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii , dyrektor tej placówki 

w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem 

prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola na jeden dzień w celu 

przeprowadzenia gruntownej dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. 

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą 

stacją sanitarno – epidemiologiczną w celu konsultacji lub uzyskania porady.  



 

§ 6 

Procedura postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID – 19 u 

rodzica lub innego członka rodziny . 

1. Podejrzenie stwierdzono w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola: 

1) Nie należy przyjąć dziecka do przedszkola; 

2) Zobligowanie rodzica do kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia zarażenia 

wirusem; 

3) Brak możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola do czasu dostarczenia                        

do przedszkola zaświadczenia lekarskiego wykluczającego zarażenie wirusem                        

u rodzica/osoby przyprowadzającej 

4) Zwrócenie się do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej Telefon alarmowy 

(całodobowy):  500 062 249  , czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek.  

2. Jeżeli podejrzenie stwierdzono w chwili odbioru dziecka z przedszkola: 

1) Zobligowanie rodzica do kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia zarażenia 

wirusem; 

2) Brak możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola do czasu dostarczenia 

do przedszkola zaświadczenia lekarskiego wykluczającego zarażenie wirusem 

u rodzica/osoby osoby odbierającej 

3) Zwrócenie się do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej Telefon 

alarmowy (całodobowy):  500 062 249  , czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4) Poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji                                            

i zobligowanie do monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie potrzeby 

do kontaktu telefonicznego ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub pod 

numerem  999 lub 112 w celu poinformowania, że mogą być zarażeni wirusem). 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą 

stacją sanitarno – epidemiologiczną w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola. 

 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

przedszkola. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada dyrektor przedszkola. 

 

 



INSTRUKCJE

 
 



 



 



 



NIEZBĘDNE NUMERY TELEFONÓW 

DO PILNEGO KONTAKTU 

 

 

 

Przedszkole nr 5 w Szamotułach 

ul. Hokejowa 1 

64-500 Szamotuły 

Tel. 61 29 21 440 

sekretariat@p5szamotuly.dlaedu.pl 

 

 

 

 

Organ prowadzący  

Miasto i Gmina Szamotuły 

61 29 27 501 (centrala) 

Centrum Usług Wspólnych 61 22 46 100 

Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Szamotułach 

500 062 249 

Służby medyczne 999, 112 

Kuratorium Oświaty 61 85 41 504 
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