
 

Procedura postepowania na wypadek zakażenia 

lub zachorowania na COVID-19 
w Przedszkolu „MAJA” w Kielcach 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne i 

wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką 

śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych 

metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe 

gorączki krwotoczne oraz COVID-19 określa się procedury w przypadku wystąpienia objawów 

Covid 19 

 

  
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną.  
2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka.  
3. W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych mogących 

świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) jest on 

niezwłocznie izolowany w wydzielonym pomieszczaniu pełniącym rolę izolatki.  

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą.  

5. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika 

przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z 

pomieszczenia dezynfekuje ręce.  

6. Opiekun dziecka musi być ubrany w strój ochronny (kombinezon/fartuch, rękawice, przyłbica, 

maseczka) stanowiący wyposażenie izolatki.  

7. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia ucznia i co 15 min sprawdza temperaturę dziecka 

oraz zapisuje informację na karcie (załącznik nr 1 - karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka 

w związku z Covid 19).  

8. O niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinformowani rodzice/ opiekunowie prawni 

w celu pilnego odebrania ucznia ze przedszkola.  

9. Osoba wskazana przez dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci 

 z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.  

 
10. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której 

przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i 

dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).  

11. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko z zachowaniem procedur obowiązujących na terenie 

placówki oświatowej, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.  

12. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka.  



13. W sytuacji wystąpienia zagrożenia koronowirusem lub wątpliwości związanych ze złym 

samopoczuciem ucznia, mającego typowe objawy dla zakażenia koronawirusem, dyrektor 

Przedszkola „MAJA” w Kielcach kontaktuje się z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Kielcach,  

a także powiadamia organ prowadzący placówkę.  

14. Dyrektor Przedszkola pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w celu bieżącego monitorowania sytuacji  
związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.  

15. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia należy wezwać karetkę pogotowia, 

informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u dziecka.  

16. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu dziecka oraz informuje do którego szpitala 

zostało ono przewiezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1  

do Procedury postępowania na wypadek zakażenia  
lub zachorowania na COVID - 19  

w Przedszkolu „MAJA” w Kielcach 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA  

w związku z Covid – 19 
Imię i Nazwisko dziecka  

 

 

Godzina zauważenia objawów 

 

 

Jakie wystąpiły objawy 

 

 

Godzina poinformowania rodziców 

 

 

Kto został poinformowany 

 

 

Podpis osoby informującej 

 

 

 

 
Pomiary temperatury: 

Godzina Wysokość temperatury 

  

  

  

 

Inne zaobserwowane objawy: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna: ................................ 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem 

sanitarnym z dniem 18.05.2020 w Przedszkolu „MAJA” w Kielcach, informujemy, iż Rodzice są 

zobowiązani do: 

- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka 

- pozostawienia dziecka przez .................................. w domu 

- przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola 

- w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego 

poinformowania placówki 

………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


