
1 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia objawów choroby zakaźnej 

COVID 19 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Kowalowej. 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30.04 2020 wydane na podstawie art.8a pkt2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2018 r. 

poz. 59, oraz z 2020 r.,poz. 322,374 i 567 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 

ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 

§ 1 

Cel procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie 

chorymi oraz postępowania w szkole w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane 

na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które 

zminimalizują to ryzyko. 

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

§ 2 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

1) zasad postępowania z dzieckiem chorym, 

2) objawów chorób. 

§ 3 

Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, wychowanków szkoły , a także 

rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

§ 4 

Definicje 

Choroba – ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Choroba 

polega na zaburzeniu funkcji lub uszkodzeniu struktury organizmu. O zaistnieniu choroby 
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można mówić wtedy, gdy działanie czynnika chorobotwórczego wywołuje niepożądane 

objawy, różniące się od czynności zdrowego organizmu. 

Choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik 

chorobotwórczy. 

Biologiczny czynnik chorobotwórczy – posiadające zdolność wywoływania objawów 

chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne 

i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe 

zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane 

genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty. 

Zakażenie – wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika 

chorobotwórczego. 

Dekontaminacja – proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez 

mycie, dezynfekcję i sterylizację. 

§ 5 

COVID 19 

Od zakażenia do pojawienia się objawów może minąć 1–14 dni. Najczęstsze objawy choroby 

koronawirusowej (COVID-19) to gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. Większość ludzi (około 

80%) zdrowieje bez potrzeby specjalnego leczenia. 

W rzadszych przypadkach choroba ma ciężki przebieg i może nawet być śmiertelna. U osób 

starszych i mających inne schorzenia (takie jak astma, cukrzyca lub choroby serca), zakażenie 

koronawirusem może prowadzić do ciężkiej choroby. 

Możliwe objawy: 

kaszel, 

gorączka, 

zmęczenie, 

trudności z oddychaniem (w ciężkich przypadkach) 

Higiena: 

1) często myć ręce – jest to najlepsza metoda na ograniczenie rozprzestrzeniania się 

chorób zakaźnych, 

2) stosować prawidłową technikę mycia rąk – myć je mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą 

przez 30 sekund, rozprowadzając mydło dokładnie po całej powierzchni dłoni 

i palców. 

Procedura mycia rąk: 

1) zwilż ręce ciepłą wodą, nałóż mydło na zagłębienie w dłoni, 

2) namydl obie wewnętrzne powierzchnie dłoni, 

3) spleć palce i namydl je, 

4) namydl kciuk jednej dłoni drugą ręka i na przemian, 
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5) namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian, 

6) namydl obydwa nadgarstki, 

7) spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło, wysusz je starannie.  

Czas mycia rąk powinien wynosić co najmniej 30 sekund. 

W przypadku braku dostępu do bieżącej wody, np. w podróży, używać chusteczek 

nasączonych środkami czystości na bazie alkoholu. 

Podczas kichania i kasłania zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną, a w przypadku braku 

w łokieć. W miarę potrzeby starać się oczyszczać nos z wydzieliny. 

Po użyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją jak najszybciej do kosza, by nie stanowiła 

źródła zakażenia. 

Unikać dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ zwiększa się 

prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków na powierzchnie użytkowe. 

Wietrzyć pomieszczenie, w którym się przebywa, nawet 3–4 razy dziennie, przez 10 minut. 

Jeśli pojawią się objawy choroby należy zostać w domu, unikać ludzi, gdyż wirus łatwo 

przenosi się drogą kropelkową na inne osoby, i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. 

§ 6 

Profilaktyka zdrowotna 

1. Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom 

poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. 

2. Profilaktyka zdrowotna przebiega w następujących fazach: 

1) profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, 

2) profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie 

czynników ryzyka, 

3) profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej 

wczesne wykrycie i leczenie, 

4) profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań. 

§ 7 

Profilaktyka wczesna – działania 

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych 

i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego 

i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, likwidacja rytuału porannego 

mycia zębów, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo 

zdrowotne żywności). 

2. Wyposażenie placówki w środki dezynfekujące. 

3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Nie należy otwierać 

okien podczas obecności dzieci w sali dydaktycznej, ponieważ może to doprowadzić do 

wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, 

przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci. 
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4. Dezynfekcja powierzchni dotykowych, zabawek, desek sedesowych, poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

krzeseł, klawiatury, włączników. 

5. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,  

6. Edukacja dzieci w zakresie: 

1) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, 

spuszczanie wody), 

2) mycie rąk zaraz po przyjściu do placówki 

3) mycia rąk po skorzystaniu z toalety, 

4) mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

5) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców lub 

jednorazowych, spożywanie posiłków z talerza jednorazowego, picie napojów tylko z 

kubka jednorazowego lub własnego) 

6) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci 

i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci, 

7) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa 

w jednorazową chusteczkę. 

7. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie służące do izolacji dziecka u 

którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie wyposażone zostało w 

środki dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej.  

§ 8 

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby  

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (temperatura, 

kaszel, katar) nauczyciel zobowiązany jest odizolować dziecko od grupy do 

wyznaczonego do tego celu pomieszczenia i poinformować rodziców o potrzebie 

natychmiastowego odbioru dziecka z placówki   

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania dyrektora 

placówki o zachorowaniu dziecka. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do 

dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu 

leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków 

oddziału przedszkolnego. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada dyrektor szkoły. 
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 ........................................................   .......................................................  

 Sporządził (podpis) Zatwierdził (data, podpis) 


