
Załącznik Nr 5 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8 

z dnia 26.05.2020 r.  

 

 

 

Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz 

stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów 

higienicznych  

 

 

1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych                           

u dziecka nauczyciel zgłasza ten fakt  pomocy nauczyciela lub woźnej. 

2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w łazienkach lub innym miejscu 

wyznaczonym przez dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane 

ponownej dezynfekcji. 

3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie 

dwie osoby, czyli dziecko i pomoc/woźna lub  nauczyciel.  

4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być 

ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, 

maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz fartuch z długim rękawem. 

5. Zabrudzone ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego 

foliowego woreczka i odłożyć w wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy 

zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka,.  

6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany 

środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza 

specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych                    

w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć                   

w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenia nowych rękawiczek jednorazowych.                

 



Załącznik Nr 6 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8 

z dnia  26.05.2020 r.  

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19  
 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem, 

rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Jeżeli jest to możliwe nauczyciel zakłada dziecku maseczkę jednorazową,  

zdezynfekuje mu  ręce i nakłada jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel telefonicznie kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza 

osobę, która w stroju ochronnym zajmie się chorym  dzieckiem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel stara się, aby dzieci zdrowe nie zbliżały się do chorego dziecka, umyły ręce  

jeżeli to możliwe założyły maski jednorazowe. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Dziecko odprowadzone jest do izolatki/wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą 

wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, dezynfekuje, dzieci myją ręce, prawidłowo zdejmują 

środki ochrony osobistej. 

10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dokładnie dezynfekowana                  

i wietrzona. 

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom 

zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

12. Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 


