
 

Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu 
„Procedury związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” 

 
 

Procedura zapobiegawcza: 

„Niepokojące objawy u dziecka” 

w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu 

Opracowana na podstawie: 

 

1.  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, „Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego - z dnia 2.07.2020r., 

2. rekomendacji dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020r. 

3. informacji „Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół MEN z 

dn.12.08.2020r.” 

 

1. W przypadku, gdy pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej albo 

jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C 

lub gdy dziecko będzie manifestować niepokojące objawy należy je odizolować w 

osobnym pomieszczeniu – (sala gimnastyczna w przedszkolu, łazienka w szkole) lub 

wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości z każdej strony od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z 

przedszkola i obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

1. Wyznaczone pomieszczenia są stale dostępne i wyposażone są w środki ochrony indywidualnej 

oraz płyn dezynfekujący. 

2. Rodzice dziecka niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania informują 

dyrektora przedszkola. 

3. Dyrektor kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, opisuje zaistniałą 

sytuację i postępuje zgodnie z udzielonymi instrukcjami. 

4. Zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadza się dezynfekcje pomieszczeń, ze 

szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych. 

5. W razie wydawanych instrukcji i zaleceń przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną , 

zarówno dyrektor przedszkola, pracownicy , jak i rodzice, stosują się do przedstawionych 

warunków przez ww instytucję. 
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 Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w formie papierowej 

na terenie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola www.p48.zabrze.pl 

Dyrektor Przedszkola 

Jolanta Kosczielny 

 

 

 

Przydatne instrukcje: 

 mycia rąk  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

 dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

 prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 
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