Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem bądź
zachorowania na COVID-19 pracownika lub dziecka.
1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby u pracownika

poza placówką po powrocie z pracy
1) Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona
temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie
powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy.
Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.
2) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor
powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
3) Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym
fakcie drogą telefoniczną Dyrektora. Dyrektor informuje go o dalszym
postępowaniu.
4) Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby
przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu
potwierdzenia.

2. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby podczas zajęć u

pracownika lub u dziecka
1) W przypadku wystąpienia podczas zajęć u personelu objawów, sugerujących
zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i
odesłać go transportem indywidualnym do domu. W przypadku wystąpienia
objawów u dziecka należy niezwłocznie odizolować dziecko od zajęć i
powiadomić o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
2) O zaistniałym fakcie należy powiadomić właściwe Organy Państwowe i stosować
się ściśle do wydawanych przez nie instrukcji i poleceń.
3) Pracownik/podopieczny powinien oczekiwać na transport/rodzica w
wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe
czasowe odizolowanie go od innych osób. Osoba niesamodzielna powinna mieć na
ten czas zapewnioną stałą opiekę. Zaleca się na czas oczekiwania na transport,
zapewnić pracownikowi/ podopiecznemu jednorazową maseczkę i rękawiczki.
4) Zaleca się ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w
pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi
procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,
uchwyty, oparcia itp.), których dotykał. Rekomenduje się stosowanie się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

