
Załącznik nr 6  

do Regulamin działalności,  
organizacji pracy i opieki oraz zasad 
 bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 15 w Gdańsku 
 w związku z COVID-19 z dnia 26.08.2021 

. 

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia , 

podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. W przypadku zaobserwowania u dziecka pogorszenia się stanu zdrowia nauczyciel ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów, korzystając z uzgodnionej z nimi 

ścieżki szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres e-mail lub zadzwoni pod 

wskazany numer telefonu. Powiadamia o tym fakcie dyrektora. Sporządza notatkę 

2. Rodzice są zobowiązani niezwłocznego przyjścia  do przedszkola tak szybko jak to możliwe i 

przejąć opiekę nad dzieckiem. 

3. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do przedszkola się opóźnia a pojawia się zagrożenie 

związane z pogarszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powiadamia służby medyczne, 

dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  przed przyjazdem rodziców. 

I. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia COVID-19 dotyczy nauczyciela lub innego 

pracownika przedszkola: 

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w przedszkolu zaobserwuje co najmniej jeden z objawów 

mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 powinna: 

1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, stosować dystans społecznych; 

2) skontaktować się z lekarzem pierwszej pomocy lub bezzwłocznie zgłosić się do szpitala 

z oddziałem zakaźnym; 

3) powiadomić dyrektora przedszkola o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach i 

wyniku badania. 

4. W przypadku potwierdzenia zakażenia corona wirusem Dyrektor przedszkola zgłasza ten fakt 

do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego przedszkole w 

celu podjęcia dalszych działam związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby. 

II. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia COVID-19 dotyczy dziecka:  

1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora przedszkola o 

zaobserwowaniu u dziecka objawów mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 takich jak - 

suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38°C. U 

dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego, złym 

samopoczuciu dziecka i występujących objawach. 

2. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem, dziecko podejrzane o 

zakażenie COVID-19 jest izolowane od pozostałych dzieci z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób oraz niezwłocznie  zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie  w 

celu pilnego odebrania dziecka.  

3. Po przyjeździe rodziców do przedszkola opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i są oni 

zobowiązani do niezwłocznego kontaktu z lekarzem.   

9. W przypadku potwierdzenia zakażenia corona wirusem Rodzic jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie przedszkola. Dyrektor przedszkola informuje o tym staję 

sanitarno epidemiologiczną oraz organ prowadzący w celu podjęcia dalszych działam 

związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby. 

 


