Aneks nr 1 do Procedury postępowania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia
wystąpienia w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim
choroby zakaźnej Covid- 19 z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Wprowadzenie procedury w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek Pentliczek w Kowalewie
Pomorskim ma na celu zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka znajdującego się w
przedszkolu i wszystkich jego pracowników w związku z zagrożeniem zarażenia
koronawirusem. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i personel
przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą. Rodzice zobowiązani są
znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

Cel procedury
1. Celem procedury jest wdrożenie i stosowanie ograniczenia ryzyka zarażenia
kogokolwiek z pracowników / wychowanków oraz zapewnienie ciągłości działania
przedszkola oraz rozprzestrzenianiu się COVID-19.
2. Zapoznanie i zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników i
wychowanków przedszkola i ich rodziców.
Tryb postępowania
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy
lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni
nie przychodzić do przedszkola oraz kontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.
2. Podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola pracownik dokonuje pomiaru
temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.

3. Pracownik przedszkola ma prawo odmówić przyjęcia dziecka gdy występują u niego
objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura powyżej 37,5 stopni C, kaszel, katar,
osłabienie), ponieważ nie jest w stanie określić czy dziecko jest chore.
4. Pracownik przedszkola nie może przyjąć dziecka, które przebywa na kwarantannie lub
miało bliski kontakt z osobą zarażoną.
5. W przypadku stwierdzenia w przedszkolu u pracowników lub wychowanków objawów
grypopodobnych takich jak: gorączka, suchy kaszel, katar, ból mięśni, osłabienie należy
:
odizolować dziecko lub pracownika u którego zaobserwowano oznaki chorobowe w
osobnym pomieszczeniu lub wyznaczonym do tego miejscu, izolując pozostałe osoby
w odległości co najmniej 2 metrów. Należy obszar w którym poruszał się i przebywał
pracownik lub wychowanek poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty itp.)
6. W powyższej sytuacji pracownicy zobowiązani są poinformować dyrektora placówki o
stanie faktycznym.
7. Dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji,
którzy są zobligowani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola i udania się
do lekarza rodzinnego w celu zdiagnozowania dziecka..
8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną. W
przypadku występujących alergii u pracowników przedszkola należy poinformować o
tym fakcie dyrektora przedszkola.
9. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania badań na potwierdzenie lub
wykluczenie zarażeniem COVID- 19 rodzice oraz pracownicy powinni poinformować
dyrektora przedszkola.
10. W przypadku otrzymania wyniku negatywnego u dziecka lub pracownika, rodzice i
pracownicy zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dyrektorowi
przedszkola.
11. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID- 19 na terenie podmiotu należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
12. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej
typu COVID-19, lub jej podejrzeniu u dziecka lub osób z nim mieszkających, jeżeli
dziecko w ostatnich dniach uczęszczało do przedszkola.

13. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej typu COVID-19, po powrocie
do przedszkola, przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzające zakończenie leczenia.
14. W przypadku występujących alergii u dziecka rodzic zobowiązany jest do przedłożenia
dyrektorowi przedszkola zaświadczenia lekarskiego o diagnozie lub toku prowadzonej
diagnozy

od

lekarza

specjalisty

rodzinnego.
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