Procedura nr 5 a
Aktualizacja z dniem 23.11.2020

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK
STWIERDZENIA/PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcje dróg oddechowych.
2. Jeżeli w domu dziecka/pracownika przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu/przychodzić pracownikowi do placówki.
3. W

przypadku

podejrzenia

zakażenia

(zdiagnozowaniu

objawów

chorobowych)

u dziecka/pracownika należy odizolować osobę z podejrzeniem choroby w wyznaczonym
i przygotowanym (wyposażonym w środki indywidualnej ochrony osobistej oraz płyn
dezynfekujący) pomieszczeniu lub wydzielonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m
odległości od innych osób .
4. Z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, w pomieszczeniu pozostaje opiekun, który zadba
o komfort chorego. Należy ograniczyć kontakt z innymi osobami.
5. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
6. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania go
z przedszkola i wdrożenia procedury dla pacjenta z objawami choroby zakaźnej.
7. W przypadku podejrzenia zakażenia u osoby dorosłej, należy natychmiast wdrożyć
procedury dla pacjenta z objawami choroby zakaźnej w czasie epidemii.
8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko/pracownik z podejrzeniem choroby,
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.)
9. O zaistniałym podejrzeniu zakażenia u dziecka/pracownika należy poinformować
dyrektora placówki.
10. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które przebywały z osobą zarażoną/podejrzaną
o zarażenie oraz pracownicy, którzy mieli z nią kontakt, muszą zostać jak najszybciej
poinformowani o zaistniałej sytuacji.
11. W sytuacji potwierdzenia zarażenia u dziecka uczęszczającego do przedszkola lub
u pracownika, rodzice/opiekunowie prawni lub sam pracownik są zobowiązani do
poinformowania dyrekcji przedszkola o zaistniałej sytuacji. Wszystkie osoby, które miały
kontakt z zarażonym, zostaną poddane odpowiednim procedurom (w tym kwarantannie).
12. Dyrektor może czasowo ograniczyć lub zawiesić funkcjonowanie placówki uwzględniając
stopień zagrożenia zakażeniem.

13. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Procedura obowiązuje od 24.11.2020 r do odwołania.

