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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZACHOROWAŃ  

NA KORONAWIRUSA W PUBLICZNYM PPRZEDSZKOLU NR 6 W RADOMIU 

  



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W RADOMIU 

 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325) 

 art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń   

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284  

i 322) 
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§1 

Profilaktyka zdrowotna 

 

1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe. Dzieci przeziębione i chore 

powinny pozostać w domu do czasu wyleczenia. 

2. Chorzy nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola nie powinni przychodzić do 

pracy, powinni zostać w domu. 

3. Przestrzeganie zasad higieny, w tym częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła 

(zgodnie z instrukcją). 

4. W placówce codziennie w trakcie działań profilaktycznych o godz. 9.00 będzie 

mierzona gorączka każdemu dziecku. Jeżeli temperatura ciała dziecka przekroczy 

37,4°C niezwłoczne o tym zostaną poinformowani rodzice i konieczne będzie zabranie 

dziecka do domu. 

5. Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia 

epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: 

a) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy                     

z oddychaniem to:  

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno - 

epidemiologiczną (lista stacji sanitarno - epidemiologicznych znajduje się tutaj: 

https://gis.gov.pl/mapa/) 

 lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-

robic 

b) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy 

kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić 

uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle 

mięśniowe, kaszel).  

6. Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można 

zakończyć kontrolę.  

7. Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:  

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno - 

epidemiologiczną, 

https://gis.gov.pl/mapa/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
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 lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego. 

a) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to: 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno - 

epidemiologiczną. 

8. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją 

sanitarno - epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego 

rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).  

9. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do 

szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie     

w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor 

placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika 

powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno - 

epidemiologicznej. 

10. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły 

rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2027 poz. 1368). 

11. Adres powiatowej stacji  sanitarno - epidemiologicznej: 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  

w Radomiu  

ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom 

radom@psse.waw.pl 

telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz  

w dni ustawowo wolne od pracy  

690-122-050 lub 508 526 676   

 

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie – 800 190 590 

 

 

 

mailto:sekretariat@wsse.waw.pl
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§2 

Podstawowe zasady zapobiegawcze 

 

1. Należy często myć ręce  

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).  

3. Należy zachować bezpieczną odległość  

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. 

4. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa  

z powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie             

z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE 

należy przychodzić do przedszkola 

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo 

obserwacyjno - zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego 

konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-

krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/). 

6. Będąc chorymi mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do 

krajów, w których szerzy się koronawirus –NIE należy od razu podejrzewać u siebie 

zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy 

przychodzić do przedszkola, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza 

rodzinnego. 

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do 

krajów, w których szerzy się koronawirusnależy starannie stosować podstawowe 

zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do 

zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego.  
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9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.  

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 


