PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA COVID-19
W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU „USZATEK” W ŚREMIE

§1
Cel procedury
Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia
podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika oraz dziecka uczęszczającego do
żłobka podczas przebywania w placówce.
§2
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych należy
niezwłocznie odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych
osób, zapewniając dziecku opiekę. Pomieszczenie do izolacji jest oznaczone,
wyposażone w meble łatwe do wyczyszczenia i dezynfekcji oraz niezbędne
środki do ochrony osobistej, a także płyn do dezynfekcji.
2. Należy niezwłocznie poinformować rodziców / opiekunów prawnych w celu
pilnego odebrania dziecka z placówki.
3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika żłobka, który zachowuje
wszelkie środki bezpieczeństwa ( dezynfekuje ręce, zaopatrzony jest w środki
ochrony osobistej – maseczkę na usta i nos, jednorazowe rękawiczki, fartuch
ochronny z długim rękawem).
4. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji, po opuszczeniu przez
dziecko jest dokładnie myte oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe:
klamki, włączniki światła, blaty, krzesła.
5. Dyrektor sporządza listę osób, z którymi dziecko podejrzane o zakażenie miało
kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
6. W przypadku stwierdzenie na terenie placówki zakażenie dyrektor na
podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej podejmuje decyzje odnośnie dalszych działań.
§3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika
1. Należy poinformować pracowników, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją SanitarnoEpidemiologiczną, oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszania się stanu
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zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy
niezwłocznie odsunąć osobę od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie
kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną oraz stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik jest gruntownie myte
oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki światła,
uchwyty, blaty, krzesła, itp.
Dyrektor sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie
miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
W przypadku stwierdzenie na terenie placówki zakażenie dyrektor na
podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej podejmuje decyzje odnośnie dalszych działań.
Na gazetce informacyjnej w szatni umieszczona jest lista potrzebnych
numerów telefonów, w tym Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb
medycznych.

