COVID-19 (KORONAWIRUS 2020)

Procedura izolacji w przypadku podejrzenia zakażenia
dziecka lub pracownika
Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie podejrzenia o zakażenie
COVID-19.
1. Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby
lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
2. Objawy chorobowe w przypadku COVID-19 (podstawowe kryteria kliniczne), wskazuje
każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji
układu oddechowego:
– gorączka
– kaszel
– duszność
Najważniejsza jest wnikliwa obserwacja dzieci, u których koronawirus najczęściej objawia się
kaszlem, katarem, biegunką, a także przekrwieniem błony śluzowej nosa i bólem głowy.
Osoby te zostają natychmiast odizolowane od reszty grupy.
3. W Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu wyznacza się gabinet dyrektora jako izolatkę.
Miejsce to znajduje się na parterze, blisko niezależnego węzła sanitarnego. Do izolatki trafia
dziecko lub osoba dorosła, u której zaobserwowano niepokojące objawy choroby, mogące
sugerować zakażenie wirusem COVID-19.
4. W izolatce zabezpiecza się:
- (w razie potrzeby) rozkładany leżak dla dziecka
- maseczkę jednorazowego użytku dla osoby podejrzanej o zakażenie w celu osłonięcia ust
i nosa przed wydzielinami z dróg oddechowych,
- środek dezynfekujący ręce,
- wodę pitną, kubki jednorazowe lub szklankę.
5. W przypadku odosobnienia dziecka w izolatce wraz z nim przebywa wyznaczony nauczyciel
lub pracownik obsługi sprawując na dzieckiem opiekę.
6. Wyznaczona osoba do opieki nad chorym dzieckiem, zaopatrzona jest w rękawiczki, maskę
ochronną, przyłbicę i ochronny fartuch jednorazowy lub bawełniany, lub lniany z długim
rękawem. Fartuch bawełniany lub lniany po użytkowaniu musi zostać wyprany w temperaturze
minimum 60⁰ C. Fartuch jednorazowy również należy wyprać, z tym że po wypraniu fartuch
wyrzucamy do śmieci.
7. O sytuacji podejrzenia o chorobę i/lub odizolowania dziecka od grupy należy niezwłocznie
poinformować rodzica lub opiekuna prawnego oraz organ prowadzący przedszkole.
8. Dziecko lub pracownik pozostając w izolacji powinni jak najszybciej opuścić placówkę.
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9. Obszar, w którym poruszało się dziecko lub pracownik, poddane jest gruntownemu
sprzątaniu z wykorzystaniem środków dezynfekujących. Reszta grupy poddana jest wnikliwej
obserwacji.
10. Pracownicy wykonujący gruntowne sprzątanie, wyposażeni są w fartuchy ochronne
z długim rękawem, rękawiczki typu lateks, maseczki i przyłbice. Po zakończonej pracy odzież
zewnętrzną należy wyprać w temperaturze 60⁰ C. Używane środki ochrony osobistej, których
nie da się wyprać w wysokiej temperaturze, np. rękawiczki i przyłbice, należy wymoczyć
w mydle lub spryskać środkiem dezynfekującym. Rękawiczki należy po dezynfekcji wyrzucić.
11. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli może
być zagrożone zdrowie dzieci i pracowników. Zgoda i opinia może być wydana ustnie,
telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji.
12. Telefony kontaktowe do wyżej wymienionych instytucji zamieszczone są w widocznym
miejscu w sali zabaw oraz u dyrektora przedszkola.
13. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy
i osobiście lub przez wyznaczoną osobę powiadamia kolejno organ prowadzący i właściwą
stację sanitarno – epidemiologiczną oraz stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
14. W razie potwierdzenia przypadku zarażenia koronawirusem dyrektor, za zgodą organu
prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, może zwiesić zajęcia na czas oznaczony.
15. Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa,
jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.
Rada Pedagogiczna
Samorządowego Przedszkola
w Międzylesiu
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