
Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia dziecka  

 w Publicznym Przedszkolu „Bajlandia”  

& I. 

1. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku dziecka cierpiącego na alergię rodzic musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie, 

potwierdzające, że to alergia. 

3. Rodzic nie może przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

 

& II. 

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego w przedszkolu niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie ono niezwłocznie odizolowane w sali pełniącej 

funkcję izolatki, gdzie pozostanie pod opieką nauczycielki. 

2. Pomieszczenie izolacji dziecka wraz z jedną osobą z personelu, wyposażone jest w środki do 

dezynfekcji rąk i powierzchni, kosz na odpady, zapas żywności i napojów na kilka godzin. 

3. Dziecku pozostającemu w izolatce zostanie zmierzona temperatura i będzie ona 

monitorowana do czasu odebrania dziecka przez rodzica. 

4.  Zostanie też natychmiastowo wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci.  

5. Rodzice podejrzanego  o zakażenie dziecka zostaną poinformowani o konieczności: 

- szybkiego odebrania dziecka z przedszkola z zachowaniem odległości od innych rodziców  

i personelu - rodzic potencjalnie zakażony.  

- konieczności kontaktu z lekarzem w celu potwierdzenia/wykluczenia zakażenia wirusem, łącznie  

z wykonaniem wymazu.  

- przeanalizowania styczności z innymi osobami w celu odizolowania osób z kontaktu 

6. Rodzic może ponownie przyprowadzić  dziecko do przedszkola tylko: 
                                      -     z ujemnym wynikiem  
                                      -     bez objawów chorobowych (nawet jeśli wynik ujemny) 

7. Sporządzenie listy dzieci z kontaktu z przypadkiem podejrzanym (imię, nazwisko, adres, PESEL) 
w celu przekazania do SANEPIDU.  

8. Dzieci i personel z kontaktu z przypadkiem podejrzanym podlegają nadzorowi 
epidemiologicznemu i pozostają w domu do momentu otrzymania wyniku badania – 
postępowanie zgodne  z zaleceniami Sanepidu.  

9. Wynik dodatni dziecka: kwarantanna wszystkich osób z kontaktu (dzieci, rodzice, personel - 
konieczność zgłoszenia wszystkich do sanepidu w celu zlecenia kwarantanny).  

10. Wynik ujemny: powrót do przedszkola po ustąpieniu objawów chorobowych.   

11. Po opuszczeniu pomieszczenia izolacyjnego dezynfekcja wszystkich powierzchni środkiem na 
bazie alkoholu + ozonowanie.  

12. Zostaną wdrożone wszystkie instrukcje i polecenia Sanepidu. 



13. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostanie poddany gruntownemu  

sprzątaniu, zgodnie z obowiązującą procedurą dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów oraz 

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

 
& III. 

 
1. Z procedurą zostali zapoznani wszyscy pracownicy Publicznego Przedszkola „Bajlandia”  

podczas  szkolenia w dniu 07 maja  2020 r. 

2. Procedura wchodzi w życie z dniem 07 maja 2020 r. 

3. Procedura zostanie wystawiona do wiadomości  rodziców na tablicy informacyjnej. 

4. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor przedszkola.  

 

 

 

 

 

 

 

 


