Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 021.10.2021 z dnia 26.08.2021
Dyrektora Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
WYSTĄPIENIA LUB ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA WYWOŁUJĄCEGO
CHOROBĘ COVID-19

I Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 2 lipca, aktualizacja piąta z 19 listopada 2020 r.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARSCoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji
wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika.

II Pomieszczenie na odizolowanie osoby
1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowane osoby, u której
podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jaki „izolatka”). Pomieszczenie
jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają
wyłącznie pracownicy przedszkola.
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego
podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać
zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

III Podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID-19 u pracownika
1.Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić
do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z właściwą powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną w Nowej Soli– Tel. 68 3874738, oddziałem zakaźnym, a w sytuacji
pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni korona wirusem:

SPRAWDŹ, CZY MASZ OBJAWY COVID-19
Jeżeli masz takie objawy, że:
•

Duszność, problemy z oddychaniem,

•

Stan podgorączkowy (temperatura ciała między 37°C a 38°C)

•

Objawy przeziębieniowe, osłabienie, suchy kaszel;

•

Bóle głowy i mięśni;

•

Brak apetytu;

•

U dzieci również: bóle brzucha, biegunka, wymioty

Zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego
lekarza POZ.
Objawy choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-2) mogą być również:
•

Dreszcze, ogólne zmęczenie, ból gardła, nagła utrata węchu lub smaku;

Jeśli masz takie objawy:
•

Zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich
objawach,

•

Własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem
obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określają dalszy tryb postępowania medycznego. Nie
korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na
zakażenie. Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego
uzgodnienia.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną wirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarnoepidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.
Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem.
Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać
innych.
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarniepidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka
powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi
powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz
takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem
obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ w
ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu
sanitarnego.
Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
2.Pracownicy, którzy mogli narazić się na zakażenie COVID-19 poza przedszkolem muszą zgłosić
taki fakt do dyrektora placówki::

POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKÓW, KTÓRZY MIELI BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ
ZAKAŻONĄ
Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną korona wirusem SARS-CoV-2
•

Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż
1,5 metra przez ponad 15 minut;

•

Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;

•

Osoba zakażona należy do grupy najbliższych, przyjaciół lub kolegów;

•

Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym
samym pokoju hotelowym.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają objawów choroby,
nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:
•

Pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i widome zwracanie uwagi na swój stan
zdrowia;

•

Poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności
udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu w
przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia.

•

Jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Pozostałe osoby nie są zobowiązane do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli
wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów
przez służby sanitarne.
Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą osoby, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami
sanitarnymi.
3.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głownego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących
przepisów prawa.
4.W przypadku wystąpienia u pracowników będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać
przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić dyrektora przedszkola, właściwą miejscowo
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i
poleceń.
5.Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien
niezwłocznie udać się do izolatki. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem
się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.

6.Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych
numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i
służb medycznych.
7.Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie na terenie przedszkola,
ustalenie miejsc w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym :

IV Podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID-19 u dziecka
1.Rodzic/opiekun prawny dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza
przedszkolem, powinien zgłosić fakt dyrektorowi przedszkola.
2.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.
3.O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
4.W nagłych przypadkach złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem
powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu
wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
5.W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych 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.
6.W izolatce dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na
rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak
najszybciej – w trybie pilnym odebrać dziecko z przedszkola.

V Postępowanie dla wszystkich w przypadku podejrzenia zakażenia
1.Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępnych na
stronach WWW.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus.
2.Obszar, którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko, należy poddać gruntowemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3.Należy ustalić liczbę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w
których przebywała osoba z objawami zakażenia.
4.W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże
odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu,
osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze w

którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na
transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.
5.Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w grupie, w której
zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną.
6.Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola.
7.Należy powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza, gdyż może zaistnieć konieczności zamknięcia
grup lub placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

V Postępowanie w przypadku zdiagnozowania choroby COVID-19
1.Gromadzenie przez przedszkole informacji dotyczących przypisywania pracowników do
konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
2.Poinformowanie pracowników i rodziców dzieci o sytuacji związanej z osobami zakażonymi –
przekazywanie informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o działaniach podjętych w związku
z zaistniałą sytuacją.
3.Powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej celem wspólnego określenia osób z
najbliższego kontaktu z osobą zakażoną. Osoby te poddane zostaną kwarantannie.
4.Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym
kwarantannie. Ostatni dzień styczności jest, więc początkiem okresu wliczanego do kwarantanny.
Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania. Jest doręczana tylko
pracownikowi lub rodzicowi.
5.Podjęciem działań, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający
bezpieczeństwo (art.207 par. 2 Kp), które w tym konkretnym przypadku mogą polegać na:
•

Zarządzeniu dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, narzędzi i
przedmiotów których używał i określenie, czy któreś części budynku powinny
zostać wykluczone na dłuższy okres czasu;

•

Wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą tak
pracować do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Sanepid;

•

Możliwości wydania pracownikom wykorzystania zaległego urlopu

•

Pracownikom, którym nie da się zlecić pracy zdalnej (w zależności od
sytuacji i zaleceń sanepidu do czasu rozstrzygnięcia przez sanepid, czy osoby
te będą objęte kwarantanną, czy nie) pracodawca może zdecydować o
zarządzeniu przestoju i porozumieć się z pracownikiem, co do zwolnienia z
obowiązku świadczenia pracy;

6.Mierzeniu temperatury ciała wszystkich pracowników.
7.Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8.Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy
mieli bezpośrednio styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu

rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na
terenie przedszkola.

VII Pozostałe regulacje
1.W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzice/opiekuna prawnego
dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do ścisłej
współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.
2.W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić
telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowej Soli.
3.W przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego –
4.Całodobowa infolinia NFZ w sprawie korona wirusa – 800 190 590
5.Przepisy niniejszej Procedury postępowania na wypiel podejrzenie wystąpienia lub zachorowań na
korona wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia.
6.Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do niezwłocznego zapoznania się z postanowieniami
niniejszej procedury.
7.Procedurę należy udostępnić do zapoznania rodzicom i opiekunom uczęszczającym do przedszkola
dzieci, na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1
DZIESIĘĆ ZASAD BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA
•

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko
zakażenia.

•

Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.
Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

•

Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę
możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości
elektronicznej.

•

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie
oczu, nosa i ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z
powierzchni na siebie.

•

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą
być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekującym.
Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.

•

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze
drobnoustroje. Regularnie przecierają lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.:
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na
stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

•

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległość z osobą, z którą rozmawiamy twarzą w
twarz, która kaszle, kicha i ma gorączkę.

•

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody
lub dezynfekując je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

•

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym
jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadnianej organizm.
Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów
wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się
korona wirusa.
•

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które
publikowane są na stronach internetowych www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus.
Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z korona wirusem.

