
Gdańsk, 17.06.2019 

Procedura zapobiegania i postępowania w sytuacjach  

zagrożenia zarażenia się wszawicą , świerzbem  lub innymi chorobami pasożytniczymi  

w Przedszkolu nr 15 w Gdańsku 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 

poz. 69 ze zmianami) 

2. Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i 

zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży 

§ 1 

1. Celem procedury jest określenie działań, jakie są podejmowane  w zakresie 

zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób pasożytniczych – typu wszy, świerzb.  

§ 2 

2. Przedszkole nr 15 w Gdańsku zapewnia dzieciom higieniczne warunki pobytu, 

podejmuje działania służące ochronie przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i 

świerzbu i innych chorób pasożytniczych. Wszyscy ( personel przedszkola, rodzice) są 

zobowiązani do podejmowania działań zapobiegających przenoszeniu się pasożytów. 

3. W tym celu placówka:  

a. zapewnia każdemu dziecku korzystającemu z wypoczynku w formie leżakowania 

oddzielny leżak, oddzielną podpisaną półkę na pościel, (pościel zapewnia rodzic), 

oddzielną szafkę na korytarzu na ubrania wierzchnie, ubrania zapasowe, 

oddzielny kubeczek na szczoteczkę do zębów;  

b. dba o zachowanie czystości, zabawki są na bieżąco myte, zabawki pluszowe, 

stroje do przebierania  prane, ( w okresach mrozów dezynfekowane poprzez 

wyniesienie ich na strych), dywany odkurzane ( co najmniej raz w roku prane) . 

c.  zapewnia ciepłą wodę do mycia rąk, mydło, papier toaletowy oraz we 

współpracy z rodzicami ręczniki jednorazowe, chusteczki jednorazowe do nosa; 

d. informuje anonimowo o wystąpieniu w grupie przypadku zarażenia się 

pasożytami poprzez wywieszenie informacji dla pozostałych rodziców przy sali. 

e. udziela wskazówek i przekazuje materiały dotyczące zapobiegania 

rozprzestrzeniania się chorób pasożytniczych. 

 



3. Nauczyciele; 

a. Pozyskują na początku roku od rodziców pisemną zgodę na na objęcie dziecka 

opieką profilaktyczną (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie 

w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry dziecka). 

b. Przeprowadzają kontrolę czystości włosów, skóry dziecka lub wszystkich dzieci w 

grupie w przypadku otrzymania informacji lub podejrzenia pojawienia się 

pasożytów z zachowaniem zasady intymności oraz należytej higieny; 

c. Niezwłocznie  zawiadamiają rodziców dzieci, u których stwierdzono pasożyty o 

konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. 

d. Niezwłocznie informują o przypadkach wszawicy lub pojawienia się innych 

chorób pasożytniczych  dyrektora przedszkola, który raz na kwartał sporządza 

informację  dla Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.  

e.  Powiadamiają, z zachowaniem anonimowości, pozostałych rodziców o 

zaistniałej sytuacji poprzez rozmowę i wywieszenie  informacji  przy drzwiach sali 

grupy, 

f.  zapoznają rodziców z działaniami jakie należy podjąć w celu ograniczenia 

występowania  sposobem działań, informuje też o konieczności poddania się 

kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie 

informuje dyrektora o wynikach kontroli i skali zjawiska. 

g. Podejmują z dziećmi tematy związane uczeniem zasad higieny, uczą mycia rąk, 

korzystania z toalety.  

4. Personel przedszkola:  

a. Intensyfikuje działania związane z zapewnieniem czystości i porządku poprzez 

częstsze mycie, pranie , dezynfekcja i odkurzanie . 

b. W razie potrzeby są wydawane pościele dzieci, szafki sprzątane. 

c. W razie potrzeby czasowo wycofuje cześć zabawek , które mogłyby przyczyniać się 

do rozprzestrzeniania pasożytów, chorób.   

5. Rodzice są zobowiązani : 

a. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe a w przypadku zarażenia się 

pasożytami poinformować placówkę, przeprowadzić zalecone przez lekarza 

leczenie. Przyprowadzić dziecko do przedszkola gdy nie istnieje już zagrożenia 

przeniesienia pasożytów na inne dzieci. 

b. Zgłaszać nauczycielowi przypadku stwierdzenia u swojego dziecka wystąpienia 

pasożytów niezwłocznie tak by można było podjąć działania profilaktyczne i 

kontrolne wobec pozostałych dzieci w grupie. 

c. W przypadku pojawienia się przypadku zarażenia pasożytami przez jakieś 

dziecko w grupie  podjąć działania wskazane przez przedszkole mające na celu 



ograniczenie lub wyeliminowanie możliwości zarażenia się innych dzieci, 

personelu. 

d. Systematycznie co najmniej raz w miesiącu pobierać z przedszkola pościel 

dziecka w celu wyprania.   

e. W przypadku stwierdzenia świerzbu konieczna jest wizyta u lekarza , w związku 

z tym rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z 

przedszkola  i podjęcia leczenia 

f. w trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec 

przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola po 

zakończeniu leczenia. 

g. rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej 
(jeśli zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia 
lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. 

5. Sposób prezentacji procedur 
a. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 
b. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 
c. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur 

6. Tryb dokonywania zmian w procedurze 

a. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy 
lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian 
może być również Rada Rodziców.  

b. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  
1. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 
Procedura obowiązuje z dniem podpisania.  


