
SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM

OBOWIĄZUJĄCA  W PRZEDSZKOLU 

1. W przypadku zauważenia objawów:

 gorączka powyżej 38oC

 kaszel

 duszności

 ból brzucha,

 utrata smaku, węchu

    należy  natychmiast  zawiadomić  dyrektora przedszkola  oraz  rodziców dziecka – jak

najszybciej.

2. Dziecko z niepokojącymi objawami należy odizolować od osób zdrowych w wyznaczonej

izolatce (sala grupy I). 

3. Dziecko pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. 

4. Dziecko  pod  opieką  wyznaczonej  osoby  pozostaje  w  izolatce  do  czasu  przyjazdu

rodziców.

5. Osoba wyznaczona do opieki  nad dzieckiem w izolatce obowiązana jest  zastosować

środki ochrony osobistej, w tym także nieprzemakalny fartuch z długimi rękawami.

6. Zalecana odległość od dziecka – 2m. W izolatce w tym czasie nie  może przebywać

żadna inna osoba.

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

dziecka oraz zapisuje informacje na karcie informacyjnej  o  stanie zdrowia dziecka w

związku z Covid 19.

8. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: 22 774 15 76 lub 609 729 134

oraz organ prowadzący 22 774 20 31.

9. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o

dalszym postępowaniu.

10. Rodzic  odbiera  dziecko  z  zachowaniem  procedur  przyprowadzania  i  odbierania

bezpośrednio z pokoju izolacji.

11. Rodzic  przed odbiorem dziecka podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka

12. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez rodzica

wdrażamy postępowanie w przypadku zagrożenia życia.
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13. Wzywamy karetkę, przekazujemy kartę informacyjną o dziecku.

14. Ratownik podpisuje przekazanie dziecka oraz dopisuje na kopii informację o szpitalu,

do którego zostało przewiezione dziecko. 

15. Dalsze  działania  podejmuje  dyrektor  w  porozumieniu  z  SANEPID-em,  organem

prowadzącym i  o  podjętych  decyzjach  niezwłoczne  informuje  rodziców  i  pracowników

przedszkola.

Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku z Covid 19 (wzór)

Data:

………………..

Imię i nazwisko dziecka:

………………………………………..

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do

opieki nad dzieckiem:

……………………………………………..
Niepokojące  objawy

(opisać)
Pomiar temperatury

(mierzyć  co  15

minut)
Godzina

powiadomienia

rodziców
Kto odebrał dziecko,

wpisać  godzinę

odbioru dziecka
Inne  zastosowane

procedury (opisać)

                                                                                                                            

                                                                                                                               Bogusława Kaźmierczak

                                                                                                                   Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 

                                                                                                                               im. Wandy Tomczyńskiej 

                                                                                                                                        w Legionowie
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