
 

 

Procedura postępowania podczas wystąpienia  
podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie  

Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Trampolina 

§1  
PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 

1384 z późn. zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), 
4. Rozporządzenie MENiS 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) 
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). 

6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 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 
CEL PROCEDURY 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi lub członkami personelu 
potencjalnie chorymi na COVID-19 oraz ustalenie planów higieny w placówce tak, aby zdrowe dzieci i 
członkowie personelu nie byli narażani na niebezpieczeństwo zarażenia się lub ustalenie działań, które 
zminimalizują to ryzyko. 

§3 
PRZEDMIOT, ZAKRES i CZAS STOSOWANIA PROCEDURY 

1. Przedmiotem procedury jest: 
1) określenie zasad postępowania z chorym lub potencjalnie chorym, 

2) określenie zasad higieny w placówce. 

2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników placówki, wychowanków, a także rodziców i 
opiekunów prawnych dzieci. 

3. Procedura ma zastosowanie do dn. 26.05.2020 r. 



§4 
DEFINICJE I TERMINY 

1. COVID-19 – choroba wywołana przez SARS-CoV-2, 
2. Izolacja – odosobnienie osoby chorej lub podejrzanej o bycie chorym na COVID-19 w celu 

uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chrobotwórczego na inne osoby, 
3. SARS-CoV-2 – koronawirus o globalnym zasięgu, wykryty w 2020 r. 

§5 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Za zapoznanie pracowników i rodziców (opiekunów prawnych) dzieci z zakresem niniejszej procedury, jej 
wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki. 

§6 
TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Działania profilaktyczne: 
a) zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (warunki 
techniczne – właściwa sprawność i ilość sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników 
papierowych, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i kubeczków dzieci; 
właściwy plan higieny i jego egzekwowanie; bezpieczeństwo zdrowotne żywności), 
b) przebywanie jednej grupy dzieci w wyznaczonej i stałej sali z przyporządkowanym tym samym 
opiekunem, 
c) ograniczenie ilości dzieci w jednej grupie do 12 (w uzasadnionych przypadkach do 14), 
d) wyznaczenie minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mniejszej niż 
4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna, 
e) zapewnienie takiej organizacji pracy, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup 
dzieci, 
f) zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 
przyłbice, 
g) zachowanie minimum 2m odstępu od siebie wśród rodziców i pracowników placówki, 
h) przestrzeganie ograniczonego przebywania osób w przestrzeni wspólnej placówki – obowiązuje 
zasada jednego rodzica z dzieckiem na 15m2 
i) umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek ochronnych przy wejściu do placówki i 
zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z nich oraz do zakrywania ust i nosa w placówce, 
j) dezynfekcja środkiem wirusobójczym klamek, uchwytów, poręczy schodowych i krzeseł, włączników 
światła, stołów w salach i pomieszczeniu socjalnym kilkukrotnie w ciągu dnia oraz przyborów sportowych 
po ich użyciu, 
k) usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, 
l) zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych, 
m) wstrzymanie się od wycieczek, spacerów i korzystania z zewnętrznego placu zabaw, 
n) wstrzymanie się od przynoszenia do placówki własnych przedmiotów i zabawek przez dzieci, 
o) spożywanie dostarczonych przez catering posiłków w jednorazowych opakowaniach przy użyciu 
jednorazowych sztućców, 
p) edukacja dzieci w zakresie: 

 prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski sedesowej, spuszczanie 
wody), 

 mycia rąk przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety, 



 prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie przez wychowanka tylko z jego sztućców, 
spożywanie posiłków tylko z talerza danego wychowanka, picie napojów tylko z kubka, który został 
przewidziany dla danego dziecka, itp.), 

 zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem innych dzieci i zabawek, 
ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci, 

 prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową 
chusteczkę. 

q) badanie temperatury ciała dzieci kilkukrotnie w ciągu dnia, 
r) wyznaczenie pomieszczenia (wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), 
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych COVID-19. 
s) współpraca z rodzicami w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia, 
t) bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
u) umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów, w tym Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną i służb medycznych. 
 

2. Postępowanie z chorym lub potencjalnie chorym dzieckiem w placówce: 
1) Rodzice powinni wiedzieć, że nie wolno przyprowadzać do placówki dzieci, które są chore, jeżeli 
zauważyli każde odstępstwo od pełni zdrowia organizmu (np. dziecko ma gorączkę, kaszel, duszności). 
Jedynym odstępstwem od tej reguły mogą być objawy chorobowe wynikające z alergii dziecka, ale o tym 
należy powiadomić nauczyciela. Niedopuszczalne jest również przyprowadzenie dziecka, podczas gdy w 
domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 
2) W przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny nie odbierze dziecka chorego na wezwanie nauczyciela, 
zostanie wezwana pomoc lekarska, a dziecko może zostać odwiezione do szpitala przez pogotowie 
ratunkowe. 
3) Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją odpowiedzialność dziecka, które wykazuje objawy chorobowe 
właściwe dla COVID-19. 
4) Dziecko u którego występują objawy chorobowe należy odizolować od grupy dzieci zdrowych. 
Nauczyciel dziecka lub dedykowana pomoc wzywa rodzica (opiekuna prawnego) do odbioru dziecka i 
przebywa z nim w wyznaczonym pomieszczeniu do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego). 
5) Dyrektor placówki informuje niezwłocznie Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i czeka na 
dalsze instrukcje. 
 

3. Postępowanie z chorym lub potencjalnie chorym pracownikiem placówki: 
1) W przypadku stwierdzenia w domu niepokojących objawów COVID-19 pracownik nie powinien 
przychodzić do pracy i powinien skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 
2) W przypadku stwierdzenia na stanowisku pracy niepokojących objawów COVID-19 pracownik zostanie 
niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymane zostanie przyjmowanie kolejnych dzieci. Dyrektor placówki 
ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach z pracownikiem mającym 
objawy COVID-19, informuje niezwłocznie Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i czeka na 
dalsze instrukcje. 
3) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 
zdezynfekować wszystkie powierzchnie. 
4) Dyrektor placówki ustala z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, czy należy wdrożyć 
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm

