
Wewnętrzna procedura  nr 2 

„Postępowanie na wypadek podejrzenia 

zakażenia w Przedszkolu nr 94  we Wrocławiu” 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzid jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni 

zostad w domu. Zobowiązani są niezwłocznie poinformowad o tym fakcie 

dyrektora placówki oraz skontaktowad się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonid pod nr 999 lub 112 i poinformowad, że mogą byd 

zakażeni koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem nastąpi 

niezwłoczne odsunięcie go od pracy. Dyrektor, nauczyciel zastępujący 

dyrektora, a w razie nieobecności intendent wstrzymują przyjmowanie 

kolejnych grup dzieci, powiadamiają właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosują się ściśle do wydawanych instrukcji 

i poleceo. 

4. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, w miarę możliwości nie są angażowani w  zajęcia opiekuocze. 

5. W przedszkolu wydzielono izolatorium (miejsce, w którym będzie można 

odizolowad osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych). 

Jest nim obszar  pomieszczenia socjalnego, który został wyposażony 

w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

6. W  przypadku, gdy w izolatorium przebywa dziecko, towarzyszy mu pomoc 

nauczyciela lub woźna przydzielona do danej grupy. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko 

podejrzane o zakażenie, należy poddad gruntownemu sprzątaniu, oraz 

zdezynfekowad powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

8. Po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia dyrektor, wicedyrektor lub 

intendent ustalają listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie.  



9. Podejmując decyzję, czy należy wdrożyd dodatkowe procedury, biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek, należy stosowad się do zaleceo Paostwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

10. Dyrektor przedszkola śledzi na bieżąco informacje Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl oraz 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy 

prawa. O istotnych zmianach informuje podległych mu pracowników bez 

zbędnej zwłoki. 

11. Potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

służb medycznych wywieszone są w holu wejściowym na tablicy ogłoszeo. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu 

693 900 908 

781 400 199 

887 811 060 

telefony czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 21.00 

603 720 579 

całodobowo 

12. W przypadku wątpliwości należy zwrócid się do właściwej Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania wskazówek 

do dalszego działania. 


