
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR SALEZJANEK 
WE WROCŁAWIU

I. Podstawa prawna:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020
r.  dla  przedszkoli  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole  podstawowej  i  innych  form
wychowania przedszkolnego.
Wytyczne  Organu  Prowadzącego  z  dnia  1  maja  2020  r.  w  związku  z  otwarciem
przedszkoli.

II. Cel procedury:
Procedura ma zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać COVID-19 na terenie placówki.

III. Zakres procedury: 
Procedura dotyczy postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania
na COVID-19 na terenie placówki podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

IV. Uczestnicy procedury:
Nauczyciele, Pracownicy obsługi, Rodzice/Opiekunowie Prawni, Dzieci, Osoby postronne.

V. Sposób prezentacji procedur:
1. Zapoznanie Nauczycieli i Pracowników obsługi z treścią procedur na spotkaniach w dniu

11 maja 2020 r.
2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola

VI. Opis procedury:
1. W  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów,  pracownik  przedszkola  nie

powinien  przychodzić  do  pracy.  Powinien  pozostać  w  domu  i  skontaktować  się
telefonicznie  ze stacją  sanitarno-epidemiologiczną,  oddziałem zakaźnym,  a  w razie
pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może
być zakażony koronawirusem.

2. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik.
3. Zgłoszenia  dokonuje  się  niezwłocznie  po  podjęciu  informacji  lub  stwierdzeniu

podejrzenia zachorowania.
4. Zgłoszenia  można  dokonać  z  wykorzystaniem  każdego  z  dostępnych  środków

łączności bezpośrednio do Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek
lub telefonicznie pod numer 71374 30 03.

5. Osoba,  która  podjęła  informację  lub  stwierdziła  podejrzenie  zachorowania,
odpowiedzialna jest za niezwłoczne odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby/osób
do przygotowanego w tym celu pomieszczenia, zaopatrzonego w odpowiednie środki
ochronne.

6. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę,
zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.

7. Należy  wstrzymać  przyjmowanie  dzieci  do  grup  i  nie  wpuszczać  pozostałych
pracowników do placówki, 

8. Dyrektor przedszkola po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie
alarmowym  powiadamia:  Organ  Prowadzący  przedszkole  oraz  Powiatową  Stację



Sanitarno-Epidemiologiczną  we  Wrocławiu.  Dyrektor  postępuje  zgodnie  
z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.

9. Dyrektor odpowiedzialny jest za: 
−  stały  nadzór  nad  realizacją  zadania  polegającego  na  odizolowaniu  osoby/osób  
z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń
przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem, − wprowadzenie
wytycznych dla dzieci i pracowników w zakresie obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz
powierzchni, 
−  zabezpieczenie  odpowiednich  certyfikowanych  środków  dezynfekcyjnych,  −
odizolowanie  (zamknięcie)  pomieszczeń  obiektów,  w  których  przebywały  osoby  
z podejrzeniem choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji. 
−  realizacja  dezynfekcji  pomieszczeń/obiektów,  w  których  przebywały  osoby  
z podejrzeniem choroby (m. in. po zakończonej kwarantannie w przedszkolu).

10. Potrzebne  numery  telefonów  zostaną  umieszczone  na  drzwiach  portierni  oraz  
w salach, gdzie przebywają dzieci:
 s. Dyrektor 885 315 155 
 Organ Prowadzący 884 705 717
 Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna  we  Wrocławiu:  tel.  alarmowy

całodobowo 603-720-579 lub 800 190 590
 Pogotowie Ratunkowe 999

11. Ustali  się  listę  osób  przebywających  w  tym  samym  czasie  w  części/częściach
placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

12. W przypadku wątpliwości co do właściwego postępowania, należy skonsultować się 
z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

VII. EWENTUALNA KWARANTANNA
Wprowadzenie  kwarantanny  następuje  po  decyzji  Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego.
 Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były

narażone  na  zakażenie.  Odbywa  się  to  w  celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób
szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich,  w stosunku do
których  nie  ma  skutecznego  leczenia.  Pozwala  to  na  szybką  identyfikację  osób,  
u których zaczynają pojawiać się pierwsze objawy zakażenia i poddanie ich leczeniu
w warunkach izolacji.

 Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie
objawów  chorobowych,  czyli  „podejrzany  o  zakażenie”.  Przebieg  kwarantanny
realizuje  się  zgodnie  z  zaleceniami  i  pod  nadzorem  stacji  sanitarno  –
epidemiologicznej oraz innych właściwych służb/instytucji.

VIII. Uwagi końcowe. 
Pozostałe  kwestie  nie  ujęte  w  niniejszej  procedurze  rozpatrywane  będę  przez
Dyrektora przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora
Sanitarnego. 

Procedura wchodzi w życie z dniem 13 maja 2020 roku.

………………………...………………….
data i podpis dyrektora


