PROCEDURA postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronowirusem lub zachorowania na COVID-19 dziecka lub
pracownika przedszkola
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia, zakażenia Procedura obowiązuje od dnia 1
września 2020r.

I.

Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia
u pracownika koronawirusem SARS-COV-a.

II.

Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” w
Warszawie.

III.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola.

IV.

Postanowienia ogólne

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

V.

2.

W zajęcia opiekuńcze w miarę możliwości nie są angażowani pracownicy i personel
powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3.

W placówce zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i
płyn dezynfekujący) miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.

4.

Pracownicy/obsługa placówki zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

1.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
a)

niezwłocznie odsunąć go od pracy,

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną .
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4.Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy
zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

VI.
1.

Zasady postępowania w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

2. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.
3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien
zgłosić ten fakt dyrektorowi.
4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
- tel. 606 108 040.
VII.

Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w
pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
1) Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego
uzgodnienia.
2) Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje telefonicznie dyrektora
przedszkola.
VIII.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka
uczęszczającego do przedszkola podczas przebywania w placówce

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

a) niezwłocznie odsunąć go od pracy,
2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy:
a) niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę,
b) poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do
niezwłocznego odebrania dziecka,
3. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
6. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w grupie, w
której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową
stacją sanitarno-epidemiologiczną.

IX.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna
prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola jest
zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,
01-864 Warszawa, telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem
oraz
505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338;
606-165-090; 604-135-225

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego: 502 171 171

lub
w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112

lub
zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20
Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61
CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

