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Cel 

Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i personelu w związku z występowaniem 

źródeł zakażenia COVID 19. 

 

1. Do pracy w podmiocie mogą przybyć jedynie:  

• osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, 

•  w zajęciach z dziećmi mogą być dopuszczone osoby poniżej 60 roku życia bez problemów 

zdrowotnych.  

• osoby, które nie były w bliskim kontakcie z osoba zakażoną. 

 

 

 

Postępowanie wobec pracowników, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną 

koronawirusem 

 

  Jeżeli: 

• Pozostawałeś w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej 

niż 2 metrów przez ponad 15 minut; 

• Prowadziłeś rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz dłuższy czas;  

• Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół, kolegów, pracowników placówki, 

opiekunów dziecka, dziecka.  

• Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora,  

 

to znaczy, że miałeś/aś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.  

 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i  nie mają objawów 

choroby, nie rozprzestrzeniają infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się: 

 

• Pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan 

zdrowia, 

 

• Poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności 

udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i 

przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

 

 

• Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego.  
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UWAGA! 

Osoby,  które nie miały bliskiego kontaktu: 

• Nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we 

własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do placówki czy pracy, chyba, że źle się 

poczują.  

 

Postępowanie w przypadku gdy istnieje podejrzenie nosicielstwa choroby zakaźnej u personelu lub 

dziecka.  

 

W przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej należy niezwłocznie: 

• Odizolować dziecko od pozostałych dzieci.  

• Założyć maseczkę ochronną dziecku. 

• Pomieszczeniem izolacyjnym jest pomieszczenie: gabinet  psychologa. 

• W pomieszczeniu może przebywać tylko opiekun, który nie może opuścić dziecka ani na 

chwilę. Powinien mieć również mieć założoną maseczkę/przyłbicę. 

• Utrzymywać odstęp od dziecka  minimum 1,5 metra.  

• Wezwać opiekunów prawnych dziecka z prośbą o niezwłoczne przybycie. 

• Do pomieszczenia może mieć dostęp tylko jedna osoba.  

• W przypadku kontaktu z materiałem biologicznym dziecka należy ubrać odzież ochronną i 

uprzątnąć pomieszczenie zgodnie z zasadami dezynfekcji.  

 

Wyposażenie pomieszczenia: 

- mop, suche ścierki,  

- ręczniki papierowe,  

- zestaw ubrań roboczych (fartuch, rękawice jednorazowe lub gumowe, maski jednorazowe),  

- worki na śmieci oraz kosz, 

- miska,  

- telefon kontaktowy do osób w razie zagrożenia życia, 

- krzesło lub fotel, 

- dostęp do wody pitnej,  

- środki dezynfekujące,  

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy, 

- telefony alarmowe,   

- zabawki, które można w łatwy sposób zdezynfekować., 

 - plakaty, instrukcje informujące o sposobach mycia i dezynfekcji rąk.  

 

• Należy kontrolować osoby znajdujące się w środku, czy czują się dobrze i czy nie 

potrzebują wsparcia.  

• Do pomieszczenia mogą wchodzić pojedyncze osoby, które maja założoną maseczkę 

ochronną na usta i nos oraz przed opuszczeniem pokoju zdezynfekowały ręce.  

 

Na drzwiach należy umieścić napis osobą nieupoważnionym wstęp wzbroniony.  

 

• Dziecko i rodzic/opiekun opuszczają budynek wyjściem znajdującym się najbliżej 

pokoju, w którym dziecko zostało odizolowane. 
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• Po odebraniu dziecka przez opiekuna prawnego pomieszczenie należy natychmiast 

zdezynfekować.  

• Odpady, należy niezwłocznie wynieść z pomieszczenia. 

•  Opiekun, bezwzględnie zdejmuje odzież roboczą i wkłada do worka na śmieci i 

szczelnie zamyka.  

• Odzież ta może być użyta ponownie pod warunkiem przeprowadzenia dezynfekcji.  

 


