
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

W Przedszkolu Miejskim nr 4 w Dębicy 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu 
 

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy.                                                                                         

Taki pracownik transportem własnym lub sanitarnym przemieszcza się do domu                   

oraz kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i 

informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.                                                                                                                  

Po odsunięciu pracownika z objawami zakażenia koronawirusem 

 Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, 

 Powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną  

 Stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik: 

 należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

 zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz  

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 



6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu  

(łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana  

o zakażenie i 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. 

 

      Postanowienia końcowe. 

1. Z procedurą PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB 

ZACHOROWANIA NA COVID-19W Przedszkolu Miejskim nr 4 w Dębicy Postępowanie w przypadku podejrzenia 

zakażenia u personelu podmiotu zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola. Fakt ten 

zaświadczają własnoręcznymi podpisami.                                                                                                                             

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola. 

3. Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązani są również rodzice/opiekunowie 
prawni i osoby upoważnione przez nich do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 
4. Procedura obowiązuje od  maja 2020 r. 

 

Zostawałem/am  zapoznany  z powyższą procedurą : 
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