
 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA 
COVID-19 U PRACOWNIKA LUB DZIECKA 
  

1. W pracy w przedszkolu mogą przybywać wyłącznie zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów 
 wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownicy zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 
przychodzą do pracy, zostają w domu i kontaktują  się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub ze 
stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że pracują w przedszkolu i mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę  
w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych – pomieszczenie – POKÓJ NAUCZYCIELSKI. 

4. Pracownicy czynnie pracujący zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia na dostępnych stronach gis.gov.pl 
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. 

6. Jeśli będzie w stanie samodzielnie udać się do domu, zakłada indywidualne środki ochrony, nie 
kontaktuje się z żadnym pracownikiem, opuszcza przedszkole głównym wyjściem . Jeśli nie może 
samodzielnie udać się do domu, umieszczony zostaje w izolatce i oczekuje na pomoc zewnętrzną. 
W tym samym czasie : 

• należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, 

• powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 
alarmowy w Pile: 693 450 561 lub 67/35 19 878, 

• stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik: 

• należy natychmiast ograniczyć i  poddać gruntownemu sprzątaniu, 

• następnie zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
9. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu  

(łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych. 

10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  
w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana  
o zakażenie. 

11.  Dyrektor ustala listę osób, które przebywały w tym samym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie           
i zleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, 
które maiły kontakt z zakażonym. 

12. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola. 
13. Dyrektor wyznacza osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź 

opiekunów oraz powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną tel. alarmowy w Pile: 
693 450 561 lub 67/35 19 878, 

14. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców, którzy są 
wyposażenie w indywidualne środki ochrony osobistej, wchodzą i  wychodzą z dzieckiem głównym 
wyjściem. 

15. Po opuszczeniu  przez dziecko izolatki całe pomieszczenie podlega gruntownemu sprzątaniu, myciu 
i dezynfekcji, podobnie jak powierzchnie dotykowe i  ciągi komunikacyjne, którymi przemieszczali 
się rodzice z dzieckiem. 

 



Publiczne Przedszkole Nr 19 w Pile informuje, że podejmuje szczególne rozwiązania, rekomendowane przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w każdym środowisku, pomimo przyjętego reżimu 
sanitarnego. Zgłaszając gotowość dziecka do przedszkola Rodzice przyjmują powyższe informacje do wiadomości i 
zgadzają się na ryzyko związane z pobytem dziecka w przedszkolu w okresie stanu epidemii. 


