PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:
1. W przypadku zauważenia wystąpienie niepokojących objawów (np. gorączka ,
kaszel, duszności itp.):
1) Pracownik nie przychodzi do pracy , pozostaje w domu i kontaktuje się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną , oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr
999 lub 112 i poinformuje, że może być zakażony koronawirusem. (
załącznik nr 15)
2) O fakcie pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola
tel,: 606997044; 895412315.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie
odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscową powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i
poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać
gruntownemu

sprzątaniu,

zgodnie

z

funkcjonującymi

w

przedszkolu

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.(załącznik nr 12,13)
5. W przedszkolu w wyznaczonych miejscach (z łatwym dostępem dla każdego
pracownika) umieszczone są informacje o numerach telefonów, w tym stacji
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych i tak:
1. W sali nr 3,1 gdzie przebywają dzieci
2. W sali nr 2 gdzie jest wyznaczone miejsce izolatki
3. Korytarz wysoki parter
4. Szatnia dla dzieci
5.Korytarz zaplecza kuchennego
6.Szatnia dla personelu
7.Przedsionek wejścia głównego

6. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, dokonuje
wyznaczony jako kierownik pracownik obsługi Małgorzata Żurkowska wraz z
pozostałymi pracownikami.(załącznik nr 16)
7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym (załącznik nr 17)
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