
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA COVID-19 U PERSONELU PRZEBYWAJĄCEGO                       

W PRZEDSZKOLU NR 1/ŻŁOBKU  W SIEMIATYCZACH 

 

Podstawa prawna: 

1. 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.); 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

59); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 

374);4.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.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-196. 

6. Statut Przedszkola nr 1  w Siemiatyczach.  

7. Wytyczne MEN, GIS i MZ. 

Cel procedury: 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania wobec pracowników, u których 

istnieje podejrzenie zakażenia COVID-19.  

Przedmiot procedury: 

1. Określenie zasad postępowania z pracownikiem potencjalnie chorym na COVID –19. 

2.Określnie objawów zakażenia wirusem COVID –19. 

Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola i żłobka.  

Objawy choroby COVID-19: 

Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy pacjenci 

mogą odczuwać bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła lub biegunkę. Objawy               

te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Większość osób (około 80%) dochodzi                    

do siebie po chorobie bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób, które 

zachorują na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. Starsi ludzie                     

i osoby z podstawowymi problemami medycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, 



problemy z sercem i płucami, cukrzyca lub rak, są bardziej narażone na ciężką chorobę. 

Jednak każdy może złapać COVID-19 i poważnie zachorować. Nawet osoby z bardzo 

łagodnymi objawami COVID-19 mogą przenosić wirusa.  

Postanowienia ogólne 

1. 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. 

2. Na terenie przedszkola mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie                  

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu 

powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

5. Dyrektor przedszkola wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję dotyczącą 

mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej. 

6. Dyrektor przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz 

sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia 

 

Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby przebywającej na terenie 

placówki 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany 

jest natychmiast powiadomić Dyrektora placówki.  

2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien 

przychodzić do pracy, powinien 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 może być zakażony koronawirusem. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor powinien  niezwłocznie odsunąć 

go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą 

miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle                                   

do wydawanych instrukcji i zaleceń. 



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

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

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

6. W przypadku, gdy pracownik przedszkola lub żłobka został skierowany do szpitala                         

z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko 

epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia 

dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach  podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana                                                  

o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://www.gov.pl/web/gis 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

8. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola/ 

Żłobka. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach. 

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

procedurą odpowiada Dyrekcja Przedszkola. 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania przez Dyrektora 

Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach. 

5. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Dyrektora a w następnej 

kolejności do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach w celu 

konsultacji.  

 

 

 

 

 

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


Postępowanie w przypadku podejrzenia u dziecka zakażenia koronawirusem                           

lub zachorowania na COVID-19 u dziecka 

 

1.W przypadku zauważenia objawów: 

gorączka powyżej 37,20C 

kaszel 

duszności 

2. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy jak najszybciej zawiadomić 

dyrektora przedszkola/żłobka oraz rodziców dziecka/prawnych opiekunów. 

3. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając w przygotowanej 

izolatce. Dziecko pozostanie w izolatce pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, 

rękawiczki, przyłbica).  

4. We wspomnianej izolatce, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Siemiatyczach (tel. 85656 04 36), oraz organ prowadzący Burmistrz Miasta w Siemiatycze 

(tel. 85656 58 00). 

6. Po przyjeździe rodziców/prawnych opiekunów dziecko pozostaje pod ich opieką. Dalsze 

działania podejmuje dyrektor placówki w porozumieniu z Sanepidem, organem prowadzącym 

i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców/prawnych opiekunów i personel 

przedszkola. 

 

Postanowienia końcowe 

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

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

Przedszkola nr 1w Siemiatyczach. 

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

procedurą odpowiada dyrektor przedszkola. 

4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do dyrektora a w następnej kolejności 

do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach w celu konsultacji. 


