
PROCEDURA NA WYPADEK POJAWIENIA SIĘ  ZAGROŻENIA BIOLOGICZNEGO ZAKAŻENIA 

/ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA SPOWODOWANEGO WIRUSEM SARS – CoV-2 

W PLACÓWKACH „TWÓRCZA KRAINA”  

WE WROCŁAWIU 

 

 

I. 

Kryteria kwalifikacji 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia zarówno kryteria kliniczne jak i  kryteria 

epidemiologiczne: 

a. kryteria kliniczne 

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu 

oddechowego: 

 gorączka  

 kaszel 

 duszność 

b. kryteria epidemiologiczne 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno 

z następujących kryteriów: 

 pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  

w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem, 

 miała bliski kontakt  z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym); 

czyli 

1. zamieszkiwała z przypadkiem COVID-19, 

2. miała bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki), 

3. miała bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. 

dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej), 

4. przebywała w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej 

niż 2 m przez ponad 15 minut, 

5. przebywała w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 

2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali 

konferencyjnej), 

6. należy do personelu medycznego lub jest osobą bezpośrednio opiekującą się chorym 

z COVID-19 lub osobą pracującą w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na 

COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia 

stosowanych środków ochrony osobistej,  

7. miała kontakt w zbiorowych środkach transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca 

(w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące 

opiekę, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub 

jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się 

w sekcji lub na pokładzie środka transportu); 



II. 

Zasady funkcjonowania żłobka 

1. Ustala się czas pracy żłobków/punktu przedszkolnego w godzinach od 6.00 do 17.00 z 

zastrzeżeniem zmiany w zależności od możliwości organizacyjnych placówki gwarantujących 

bezpieczne warunki opieki i pracy. 

2. Liczbę dzieci przebywających w sali/grupie, ustala się na bieżąco w oparciu o aktualne wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz możliwości organizacyjne placówki gwarantujące 

bezpieczne warunki opieki i pracy. 

3. Wyposaża się każdą placówkę   w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz preparaty do 

dezynfekcji powierzchni. 

4. Zobowiązuje się Dyrektora do zgłaszania Organowi prowadzącemu każdego przypadku 

zachorowania na COVID-19 lub przebywania na kwarantannie/Izolacji personelu placówki, dzieci i 

ich rodziców. 

5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce, z wyjątkiem służb niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania placówki, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

6. Ustala się przy wejściu do budynku bezwzględnie dezynfekcje rąk osób dorosłych za pomocą 

umieszczonych płynów do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się dla pracowników piktogram z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje. Dozowniki z 

płynem do dezynfekcji rąk umieszcza się w miejscach niedostępnych dla dzieci. 

8. Zobowiązuje się opiekunów do zorganizowania wychodzenia na plac zabaw poszczególnych grup 

dzieci, w miarę możliwości tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. 

9. Zobowiązuje się Dyrektora do monitorowania codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych. 

10. Umieszcza się w okolicy apteczki pierwszej pomocy numery telefonów do: organu prowadzącego, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

11. Do żłobka/przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowi pracownicy. Jeśli pracownik zaobserwuje 

u siebie niepokojące objawy informuje o tym bezzwłocznie przełożonego. 

12. Ustala się wietrzenie sali, w której prowadzone są zajęcia opiekuńcze, w miarę możliwości raz na 

godzinę. 

13. W miarę możliwości zachowuje się dystans pomiędzy leżaczkami/łóżeczkami dzieci. 

14. Ustala się stały zespół opiekunów na grupę dzieci. 

15. Zobowiązuje kierownika placówki do przekazania informacji rodzicom/opiekunom prawnym o 

zasadach funkcjonowania placówek, a w momencie konieczności ograniczenia funkcjonowania 

placówki o liczbie dostępnych godzinach pracy placówki oraz ustalenia wykazu dzieci. 

16.  Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego przed przyjęciem dziecka do placówki do złożenia 

pisemnego oświadczenia/zobowiązania o tym, że: 

1) jest świadomy czynników ryzyka w związku z COVID-19 oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję; 

2) wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych; 

3) zapoznał się z obowiązującymi zasadami funkcjonowania żłobka/punktu przedszkolnego w okresie 

pandemii; 

4) przekaże dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby zapewnić dziecku 

odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce. 



17. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego, że w przypadku otrzymania informacji z placówki o 

wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów chorobowych w tym charakterystycznych dla 

COVID-19 (podwyższonej temperatury, kataru lub kaszlu) odbierze dziecko w możliwie 

najkrótszym czasie, nie dłuższym niż dwie godziny. 

18. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego dziecka przyprowadzającego dziecko do placówki do 

przedstawienia zaświadczenia od lekarza alergologa, w przypadku gdy na tle alergicznym 

występują/wystąpią u dziecka takie objawy jak kaszel lub katar (charakterystyczne dla 

koronawirusa), o braku przeciwwskazań uczestniczenia dziecka w zajęciach. 

19. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do 

placówki po przebytej chorobie i po konsultacji z lekarzem, do przedstawienia pisemnego 

oświadczenia, stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka/przedszkola. 

20. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego do przedstawienia zaświadczenia/informacji od 

lekarza, po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie 

obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku 

kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351) oraz w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112, 2401 z 2021 r. poz. 159, 180 i 255), że dziecko nie ma objawów 

choroby zakaźnej i może uczęszczać do żłobka/przedszkola. 

21. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do przyprowadzania dziecka zdrowego - bez 

objawów chorobowych, w tym kataru, kaszlu. 

22.  Wprowadza się, przy przyjęciu i odbiorze dziecka, następujące zasady: 

1) osoba przyprowadzająca dziecko zostanie wpuszczona do żłobka/przedszkola jeśli jest 

odpowiednio zabezpieczona, wyposażona w maseczkę oraz własny długopis; 

2) przy wejściu do placówki osoba przyprowadzająca dziecko musi zdezynfekować dłonie, chyba że 

jest zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki; 

3) osoba przyprowadzająca dziecko przechodzi wraz z nim bezpośrednio do szatni możliwie 

najkrótszą drogą z zachowaniem zasady dystansu społecznego; 

4) osoba przyprowadzająca wchodzi z dzieckiem do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem 

od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi dystansu społecznego - przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk); 

5) dziecko po wejściu na salę idzie wraz z opiekunem do łazienki, gdzie mydłem są ręce · w żłobku 

używane są tylko ręczniki papierowe, 

23. Zabrania się przyprowadzania do żłobka/ przedszkola dziecka, w domu przebywa osoba w izolacji. 

Wówczas wszyscy muszą w domu i stosować się  do zaleceń  służb sanitarnych i lekarza. 

24. Zabrania się przynoszenia do żłobka/przedszkola  zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

25. Ustala się odizolowanie dziecka wykazującego niepokojące objawy choroby. Dziecko wraz z 

opiekunem zostaje odizolowane w osobnym pomieszczeniu lub w bezpiecznej odległości od 

innych osób. Niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie prawni w celu pilnego odbioru 

dziecka ze żłobka/przedszkola. 

26. Wprowadza się w placówce  procedurę zgłaszania wystąpienia SARS-CoV-2 na terenie placówki 

zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego ,  która stanowi załącznik nr 1. 



III. 

Zasady przyprowadzania dziecka do placówki 

1. Do placówki należy przyprowadzać dzieci zdrowe.  

2. W przypadku zauważenia przez pracownika żłobka niepokojących objawów (kaszel, katar, 

gorączka) pracownik ma prawo nie przyjąć dziecka do placówki. 

3. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do osobistego przyprowadzania i odbioru dziecka 

ze żłobka. 

4. W celu podpisywania codziennych list obecności Rodzic/opiekun przynosi własny długopis. 

5. Przed wejściem na sale zmierzymy dziecku temperaturę. 

6. W szatni może przebywać tylko jeden rodzic/opiekun i dziecko. 

7. Osoby dorosłe  muszą mieć zasłonięte usta i nos. 

8. Wchodząc do placówki należy zdezynfekować ręce lub nałożyć rękawiczki, 

9. Należy zachować min. 2 m dystans od pracowników żłobka. 

10. Dziecko nie zabiera do żłobka swoich zabawek, kocyków, butelek, itp.  

11. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie, nie przyprowadzaj dziecka do placówki. 

IV. 

Zachowanie środków bezpieczeństwa na terenie placówki 

1. Zobowiązuje się pracowników żłobka do przestrzegania następujących zasad higienicznych w celu 

zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania, zakażenia koronawirusem: 

a. po przyjściu i wyjściu z placówki zmieniać odzież; 

b. odzież do pracy w żłobku powinna być każdego dnia wymieniana; 

c. na terenie placówki należy nosić maseczki i przyłbice; 

d. regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby dzieci robiły to, szczególnie po 

przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety; 

e. wykonując czynności higieniczne dziecka zakładać fartuch ochronny, po zdjęciu bezwzględnie 

dezynfekować fartuch przeznaczonym do tego środkiem; 

f. w miarę możliwości zachować min. 1,5 m. dystans pomiędzy pozostałymi pracownikami 

i rodzicami/opiekunami dziecka; 

g. należy wietrzyć salę przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć; 

h. personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi; 

i. należy przestrzegać bezwzględnego wpuszczania na teren placówki osób trzecich (poza 

pracownikami i rodzicami/opiekunami dziecka) w tym pracowników firmy cateringowej; 

j. firma cateringowa pozostawia przed wejściem pojemniki z wyżywieniem, informując o tym 

personel domofonem; 

k. po skończonej pracy wyznaczony pracownik będzie zobowiązany do wykonania prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości w ciągach 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, włączników, blatów w 

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.  

l. przed wyjściem z palcówki należy włączyć lampę bakteriobójczą zgodnie z instrukcją, która 

została przekazana pracownikom. 

 



V. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zakażenia 

1. W przypadku gdy u pracownika wystąpią niepokojące objawy tj. gorączka, kaszel, duszności 

i problemy z oddychaniem powinien pozostać w domu i skontaktować się  telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Poinformować dyrektora 

żłobka. 

2. Przy wejściu do sali pracownik żłobka będzie mierzył dziecku temperaturę.  

W przypadku podwyższonej temperatury, zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów np. 

katar, kaszel pracownik ma prawo nie wypuścić dziecka do placówki i nakazać rodzicowi zabrać 

dziecko do domu.  

3. W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika żłobka objawów takich jak:  

gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy: 

a. Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu. 

b. Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy 

oddział zakaźny. 

c. Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać, chyba że takie będą wytyczne 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

d. Jeśli w żłobku dzieci przebywały w oddzielnych salach, nie łączyć grup. 

e. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, włączniki, uchwyty itp.) 

f. Dalej postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracowników Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

g. Powiadomić rodziców/opiekunów lub rodzinę chorego. 

h. Powiadomić organ prowadzący (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR we Wrocławiu). 

i. W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić Wydział Zdrowia  

we Wrocławiu. 

j. Przygotować listę pracowników i dzieci przebywających w tym czasie w części placówki,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

VI. 

Ważne telefony: 

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:  

Godz. 7.00-15.00 – 71 329 58 43; 693 900 908; 71 361 42 90 wew. 5 

Po godz. 15:00 -  603 720 579 

3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – tel. 71 328 30 41 do 49 

VII. 

Postępowanie z pomieszczeniami 

Jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa 

W przypadku, gdy wychowanek lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem 

sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia 

dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  

 



VIII. 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi  wywołującemu chorobę 

COVID-19 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie 

detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go 

inaktywować prostymi środkami czystości.  

Wirus przenosi się: 

a. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające   

w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 2 

m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, 

że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod 

ciśnieniem), 

b. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty 

i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega 

dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.   

Postępowanie: 

Często myj ręce 

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie 

alkoholu (min. 60%). 

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu 

– płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). 

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i 

wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość 

Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy 

kaszlą, kichają i mają gorączkę. 

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-

19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś 

zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, 

nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie 

z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie 

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele 

przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy 

bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną, 

https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/zdrowie


pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk 

i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 

W przestrzeni publicznej obowiązuje noszenie masek na twarz przez zdrowych ludzi w 

celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych 

chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania 

infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną 

rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z 

innymi ludźmi (co najmniej 2 metry odległości). 

 

 

Procedura zgodna z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - VI aktualizacja z dnia 
25 stycznia 2022 r. 

 

 

 

……………………………………………………… 

Podpis organu prowadzącego        


