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opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  
4 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 

I. Podstawowe definicje: 
1. symptomy – gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem; 

2. wyznaczony pracownik – pracownik któremu powierzono działanie 
izolacyjne; 

3. wydzielony obszar – pomieszczenie/a wyznaczone do izolacji 
osoby/osób podejrzanych o zakażenie wirusem COVID-19, doposażone 
jest w środki ochrony oraz środek dezynfekujący. 

II. Postępowanie w  przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 
przedszkola. 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie 

powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu  
i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem oraz 

powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki. 
2. 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. 

3. W przypadku złego samopoczucia pracownik jest zobowiązany 
powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 
należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i przeprowadzić do 

wydzielonego obszaru izolacji oraz przeprowadzić krótki wywiad pod 
kątem typowych symptomów zakażenia COVID-19 (z uwzględnieniem 
pomiaru temperatury ciała). 

5. Pracownik podejrzany o zakażenie wirusem musi mieć założoną 
maseczkę i rękawiczki, 

6. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej 
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz 

powiadomić organ prowadzący przedszkolie i pogotowie ratunkowe  
(w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia). 

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

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 
8. Należy stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
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9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana 
o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, 
które miały kontakt z zakażonym. 

10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w celu konsultacji 
lub uzyskania porady. 

11. Podstawowe czynności po zakończeniu w/w zadań: 
a. umycie i zdezynfekowanie użytych narzędzi; 

b. zdjęcie środków ochrony indywidualnej – jednorazowe ŚOI 
zutylizować zgodnie z przeznaczeniem (maseczki - odpady zmieszane, 
rękawiczki – plastik), a wielorazowe poddać czyszczeniu/dezynfekcji; 

c. dokonanie dezynfekcji dłoni. 
III. Postępowanie w  przypadku podejrzenia zakażenia dziecka/i 

1. Zgłoszenie złego samopoczucia przez dziecko lub wykrycie przez 
personel niepokojących symptomów u dziecka. 

2. Przeprowadzenie krótkiego wywiadu pod kątem typowych symptomów 

zakażenia covid-19 (z uwzględnieniem pomiaru temperatury ciała). 
3. W przypadku potwierdzenia przez dziecko ww. symptomów, dziecko 

przeprowadza się do wydzielonego obszaru i odsuwa od dalszych zajęć. 

4. Dziecko podejrzane o zakażenie wirusem wyznaczony pracownik 
doposaża w maseczkę (dzieci pow. 4 roku życia). 

5. Niezwłocznie po powzięciu informacji o występujących symptomach  
u dziecka dyrektor placówki informuje telefonicznie Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, rodziców/opiekunów, 

organ prowadzący przedszkole i pogotowie ratunkowe (w przypadku 
pogorszenia się stanu zdrowia). 

6. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci i stosuje się ściśle 
do poleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-
Białej. 

7. Obszar w który poruszało się dziecko należy niezwłocznie poddać 
myciu i dezynfekcji. 

8. Rodzic/opiekun prawny dziecka, po przebytej chorobie, zobowiązany 

jest do poinformowania nauczyciela lub dyrektora, że dziecko jest 
zdrowe i dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może 

uczęszczać do przedszkola. 
9. Poinformowanie całej społeczności przedszkolnej o wystąpieniu 

choroby w przedszkolu w sposób przyjęty w placówce. 

10. Podstawowe czynności po zakończeniu w/w zadań: 
a. umycie i zdezynfekowanie użytych narzędzi; 
b. zdjęcie środków ochrony indywidualnej – jednorazowe ŚOI 

zutylizować zgodnie z przeznaczeniem (maseczki - odpady 
zmieszane, rękawiczki – plastik), a wielorazowe poddać 

czyszczeniu/dezynfekcji; 
c. dokonanie dezynfekcji dłoni. 
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IV. Pracownicy podczas pracy zobligowani są do: 

a. dezynfekcji dłoni; 
b. stosowania środków ochrony indywidualnej tj. jednorazowe rękawiczki, 

maseczki oraz fartuch z długimi rękawami (w przypadku 

przeprowadzania czynności higienicznych, działań z osobami 
podejrzanymi o zakażenie); 

c. każdorazowo informowania dyrektora placówki o niepokojących 

symptomach chorobowych wśród personelu i dzieci.  
 

 

 

 

NUMERY ALARMOWE 

Lp. Nazwa jednostki Nr telefonu  

1 NFZ 800 190 590 

2 PSSE Bielsko-Biała 
504 022 816,  514 122 992,  663 854 
667 

3 Miejski Zarząd Oświaty 33 499 2 354 (Sekretariat) 

4 Ogólnopolski nr alarmowy  112 

 

 

 


