
 

 

 

Miejskie Przedszkole nr 39 „Słoneczko” w Zielonej Górze 

Procedura postępowania w sytuacji zaobserwowania niepokojących objawów choroby 
infekcyjnej lub zakaźnej u dziecka.   

1. Cele procedury. 

 

 zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym w 

przedszkolu, 

 zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób, w tym 

chorób zakaźnych  

 

2. Definicja przedmiotu procedury. 

 

Choroba - ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu; stan organizmu, 

kiedy to czuje się on źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z 

krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz z 

dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. 

 

Zakażenie, infekcja (z łac. infectio) – wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów 

chorobotwórczych i ich następujące namnażanie się.  

 

3. Kogo dotyczy procedura ? 

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz dyrektor. 

 

4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 

przedmiotem procedury. 

 

 Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; 

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym środki do dezynfekcji i ochrony 

osobistej (maseczki, rękawiczki); wdraża zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, 

GIS-u, Miasta Zielona Góra; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa; wyposaża wszystkie sale w termometry bezdotykowe. 

 Pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z 

powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani do przestrzegania przepisów procedury.  

 Rodzice – utrzymują kontakt z przedszkolem, niezwłocznie reagują na powiadomienia, 

wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka.  
 

5. Opis pracy. 

5.1. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez żadnych oznak infekcji i choroby 

zakaźnej. 

5.2. Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, u którego zauważył niepokojące objawy 

chorobowe.  

5.3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (mogących wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych) u dziecka nauczyciele lub pomoce nauczyciela dokonują pomiaru 

temperatury. 

a) Pomiaru dokonują w odstępach czasowych wynoszących minimum 15 minut. 



 

b) W przypadku utrzymującej się temperatury powyżej 38° C nauczycielka zawiadamia 

rodzica; zaistniałą sytuację odnotowuje w zeszycie kontaktów z rodzicami.  

5.4. W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe zostaje ono 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu: w przedszkolu miejscem odizolowania dziecka 

przejawiającego niepokojące objawy chorobowe jest pokój nauczycielski. 

5.5. Pokój nauczycielski jest przystosowany do pełnienia funkcji miejsca odizolowania dziecka: 

a) usunięte zostają rzeczy i przedmioty trudne do dezynfekcji, przy czym książki, pomoce,  

segregatory powinny pozostawać w szafkach z drzwiami (nie na biurku czy otwartych 

regałach) 

b) urządzenia takie jak: komputer, monitor, kserokopiarka pozostają w pokoju i są 

dezynfekowane tak, jak inne przedmioty typu: szafki, biurko, itp.  

c) częstotliwość mycia  i dezynfekcji pomieszczenia i rzeczy w nim znajdujących się określa 

harmonogram 

d) codzienne czynności mycia i dezynfekcji w pokoju nauczycielskim – miejscu odizolowania 

wykonuje się  1 x dziennie w godzinach porannych 

e) w sytuacji, gdy pokój nauczycielski będzie wykorzystany jako miejsce odizolowania, 

należy wykonać powtórne czynności mycia  i dezynfekcji, po opuszczeniu przez 

przebywające w nim dziecko, pracownika (drugi raz w ciągu dnia) 

f) na regale, w miejscu ogólnie dostępnym, znajdują się środki do dezynfekcji i ochrony 

osobistej (maseczki wielokrotnego użytku, rękawiczki, fartuch jednorazowy), termometr i 

zalaminowana kartka z napisem „MIEJSCE IZOLACJI” 

g) miejsce izolacji jest oddzielone od pomieszczenia szatniowego, w którym nauczyciele 

pozostawiają wierzchnią odzież  i obuwie, zamkniętymi drzwiami. 

5.6. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba odizolowania dziecka przejawiającego niepokojące 

objawy chorobowe: 

a) przechodzi ono wraz z pomocą nauczyciela do pokoju nauczycielskiego, który natychmiast 

przejmuje funkcję miejsca odizolowania 

b) na drzwiach wejściowych do pokoju nauczycielskiego (pierwszych z korytarza) pomoc 

nauczyciela wywiesza kartkę z napisem „MIEJSCE IZOLACJI”. 

c) wywieszona na drzwiach informacja skutkuje zakazem wejścia do pokoju dla innych osób, 

do czasu usunięcia kartki z drzwi. 

d) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodzica o zaobserwowanych objawach i o 

konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola, co odnotowuje w zeszycie 

kontaktów z rodzicami. 

e) powiadomiony rodzic niezwłocznie odbiera dziecko z przedszkola. 

f) do czasu odebrania dziecka przez rodzica przebywa ono w miejscu odizolowania – może 

siedzieć, leżeć na przygotowanym leżaku – pod opieką pomocy nauczyciela, która 

utrzymuje dystans. 

g) po odebraniu dziecka z przedszkola wyznaczona pomoc nauczyciela myje  i dezynfekuje 

miejsce odizolowania dziecka oraz zdejmuje kartkę z drzwi.   

 

6. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej 

wykonanie. 

 Zeszyty kontaktów z rodzicami  

 Harmonogram i rejestry mycia  i dezynfekcji miejsca odizolowania 

 

7. Tryb dokonywania zmian w procedurze. 

Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i 

dyspozycji Ministerstwa Zdrowia,  GIS oraz organu prowadzącego. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 19.04.2022 r.  

 



 

 

 

 


