PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 W BĘDZINIE
1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W placówce zostało wydzielone pomieszczenie, służące do odizolowania osoby
z niepokojącymi objawami chorobowymi – sala grupy „Rybki”. Pomieszczenie to zostało
odpowiednio przygotowane i zabezpieczone w niezbędny sprzęt: środek dezynfekujący,
maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny, termometr, leżak, apteczka pierwszej
pomocy.
3. W widocznym miejscu placówki została zamieszczona lista niezbędnych numerów do
szybkiego kontaktu w razie pojawienia się objawów choroby.
4. Pracownicy zostali poinstruowani o konieczności codziennego telefonicznego informowania
dyrektora o stanie zdrowia swojego i rodziny .
5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany
jest niezwłocznie poinformować dyrektora oraz pozostać w domu /nie przychodzi do pracy.
Osoba ta również zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno –
epidemiologiczną. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz stację sanitarno –
epidemiologiczną o potencjalnym zarażeniu pracownika i postępuje zgodnie z jej
instrukcjami.
6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
u pracownika będącego na stanowisku pracy zostaje on niezwłocznie od niej odsunięty
i skierowany do pomieszczenia izolacyjnego.
7. Dyrektor placówki wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci/grup i niezwłocznie
o zaistniałej sytuacji informuje właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno –
epidemiologiczną stosując się ściśle do jej instrukcji i poleceń.
8. Dyrektor zabezpiecza miejsce pracy. Wyłącza się z funkcjonowania pomieszczenie,
w którym pracował pracownik, przeprowadza dokładną dezynfekcję wszystkich mebli,
sprzętów, przedmiotów oraz dodatkowo wietrzy pomieszczenie. Koniecznie przeprowadza
się dezynfekcję drogi, która prowadzi do pomieszczenia (klamki, poręcze), ale także
pomieszczenia socjalne w których pracownik przebywał (toaleta, szatnia.)
9. Dyrektor przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach
placówki w których przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia.

PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 W BĘDZINIE
1. Do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W razie pojawienia się niepokojących objawów u dziecka przebywającego w domu, rodzic
ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.
3. W placówce zostało wydzielone pomieszczenie, służące do odizolowania dziecka
z niepokojącymi objawami chorobowymi – sala grypy „Rybki”.
Pomieszczenie odpowiednio przygotowano i zabezpieczono w niezbędny sprzęt: środek
dezynfekujący, maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny, termometr, leżak,
apteczka pierwszej pomocy.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobotwórczych u dziecka
korzystającego z zajęć opiekuńczych, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od grupy
i skierowane do pomieszczenia izolacyjnego.
5. O zaistniałej sytuacji nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem ma obowiązek
niezwłocznie poinformować dyrektora placówki, który wstrzymuje przyjmowanie kolejnych
dzieci/grup. Zawiadamia rodziców dziecka, organ prowadzący oraz właściwą miejscowo
stację sanitarno - epidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia i stosuje się ściśle do jej
instrukcji i poleceń.
6. Do pomieszczenia izolacyjnego z dzieckiem udaje się pracownik wskazany przez dyrektora
oraz zabezpieczony w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka/przyłbica, rękawiczki),
czuwa on nad stanem dziecka zachowując odpowiedni dystans społeczny.
7. Dyrektor wyłącza z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywało dziecko
z podejrzeniem zakażenia. Przeprowadza się dokładną dezynfekcję pomieszczenia:
wszystkich mebli, sprzętów, przedmiotów oraz dodatkowo wietrzy pomieszczenie.
Koniecznie przeprowadza sie dezynfekcję drogi, która prowadzi do pomieszczenia (klamki,
poręcze), ale także pomieszczenia socjalne w których dziecko przebywało (toaleta, szatnia).
Pozostała cześć grupy zostaje przeprowadzona wraz z opiekunem do innej sali
przedszkolnej.
8. Dyrektor przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach
placówki w których przebywało dziecko z podejrzeniem zakażenia.

