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§1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROCEDURY 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 

kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w  szkole  podstawowej 

oraz  innych form wychowania przedszkolnego i  instytucji opieki nad dziećmi                     

w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ,5 pkt  2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. 

poz. 322, 374 i 567) 

§2. OPIS I OBJAWY CHOROBY 

1. Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów 

(coronaviridae). Koronawirusy występują u zwierząt i powodują u nich różne 

choroby (układu oddechowego, układu pokarmowego, wątroby, układu 

nerwowego), wiele zakażeń przebiega też bezobjawowo. Wirusy te często mutują 

i mają dużą zdolność do zakażania nowych gatunków.  

2. Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są 

wirusami, które wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze 

strony innych układów i narządów. Możliwe, że oprócz zakażenia układu 

oddechowego u dzieci do 12. miesiąca życia mogą wywoływać biegunkę.  

3. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię 

zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i tam po 

raz pierwszy został zidentyfikowany w grudniu 2019 roku. 

4. Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV mieli 

objawy zakażenia układu oddechowego, takie jak: gorączka, kaszel (raczej suchy), 

duszność. Ponadto często występował także ból mięśni, ból głowy, ból gardła, 

produktywny (czyli „mokry”) kaszel, krwioplucie. Biegunka występowała tylko                     

u 2–3% chorych. Objawy zwykle pojawiały się między 2. a 14. dniem po zakażeniu. 

5. Wirus przenosi się: 

1) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki 

powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną 

zakażenia; 

https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/objawy/50644,biegunka
https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/objawy/175394,goraczka
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70135,kaszel
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70470,dusznosc
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/objawy/152658,bol-glowy
https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/objawy/105644,bol-gardla
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70469,krwioplucie
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2) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy 

kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza 

organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku - kilkunastu godzinach. 

§3. ZASADY POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 U DZIECKA LUB 

PERSONELU PRZEDSZKOLA  

1. Do przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci i zdrowe osoby 

dorosłe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Każdy pracownik, przekazuje dyrektorowi numer telefonu do kontaktu                      

z osobą, którą należy powiadomić w razie podejrzenia zakażeniem koronawirusem. 

3. W widocznym miejscu przedszkola zostają umieszczone numery telefonów 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, organu prowadzącego                        

i organu nadzorującego przedszkole. 

4. W przedszkolu zostaje wyznaczony obszar, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku objawów chorobowych tzw. izolatorium (salka 

plastyczna w budynku przy ul. Niesiołowskiego, sala wielofunkcyjna w budynku 

przy ul. Buszczyńskich), w którym znajduje się m.in.: leżak/materac, apteczka, 

środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

5. W przypadku zauważenia przez nauczyciela wystąpienia u dziecka 

niepokojących objawów choroby, nauczyciel zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić 

ten fakt przełożonemu i powiadomić rodziców. Pomoc nauczyciela/woźna 

oddziałowa odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono 

podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19, zachowując przy tym 

wszelkie środki ostrożności. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów choroby, 

pracownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi placówki. Zostaje 

odizolowany do odrębnego pomieszczenia. Dyrektor powiadamia odpowiednie 

służby medyczne, Powiatową Stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się do jej 

zaleceń. 

7. Obszar, w którym poruszał się ewentualny zarażony, poddany zostaje 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami,  

a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), zdezynfekowane. 

8. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zarażenia u dziecka lub pracownika, 

nastąpi wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci, powiadomienie 
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właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej oraz 

stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

9. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanej z symptomami, 

świadczącymi o wystąpieniu choroby, każdy powinien zwrócić się do właściwej 

stacji sanitarno - epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

10. Każdy rodzic i pracownik przedszkola na bieżąco powinien śledzić informacje 

GIS i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub 

www.gov.pl/web/koronawirusorazinformacje i komunikaty dyrektora przedszkola 

umieszczane na stronie internetowej przedszkola pm11torun.com.pl 

11. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pracownicy placówki 

zostali poinstruowani, że: 

1) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przyprowadzać dzieci do przedszkola, a pracownicy przychodzić do pracy i pozostać 

w domu; 

2) w razie postępu choroby, powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym; 

3) w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod numer 999 lub 112                            

i poinformować, że w placówce mogą być zakażeni korawirusem. 

§4. Procedurę wprowadza się zarządzeniem dyrektora przedszkola. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


