
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

W PRZEDSZKOLU ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH 

Podstawa opracowania: 

1)Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.  

2)Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 –IV aktualizacja, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 

1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020 r. poz.322,374 i 567,1337). 

 

1. Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacja 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O zaistniałym fakcie zobowiązani są 

do powiadomienia niezwłocznie dyrektora przedszkola lub wyznaczonego pracownika. 

2. Zobowiązuje się pracowników do bieżącego śledzenia informacji GIS i MZ, dostępnych na stronach 

gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów, informacji, 

zaleceń, poleceń dyrektora placówki. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem osoby wg kompetencji (dyrektor, wyznaczona osoba, nauczyciel) 

niezwłocznie odsuwają go od wykonywania pracy, kierują do miejsca izolacji, wstrzymują przyjmowanie 

dzieci oraz zgód na wejście do przedszkola innych osób. O fakcie powiadamiają powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosują się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zastanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji powierzchni środkami chemicznymi. 

5. Pracowników zobowiązuje się do stosowania zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

6. W przedszkolu przygotowano i określono miejsce umieszczenia potrzebnych numerów telefonów, w tym 

stacji sanitarno-epidemiologicznej  i służb medycznych. 

 

Niniejsze opracowanie obowiązuje od dnia 01.09.2020 

 

Plewiska 28.08.2020 
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