
                                                                                         Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora 
Żłobka Miejskiego Iskierka w Skierniewicach nr 11  z dnia 30  sierpnia 201r. 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia 

COVID-19 u dziecka lub pracownika 

przebywającego w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka,  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 

 

Podstawa prawna: 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.  

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami. 

 

Cel procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi  

i pracownikami, w przypadku  których występuje podejrzenie zakażenia wirusem 

COVID-19. 

2. Ustalenia planu działania w żłobku mającego na celu zminimalizowanie ryzyka 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

3. Zapewnienie izolacji tak aby zdrowe dzieci i zdrowi pracownicy nie byli narażeni  

na niebezpieczeństwo zarażenia się od  chorego. 

 

Zakres Procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady bezpiecznego odizolowania dziecka lub pracownika  

z podejrzeniem zakażenia, w celu zmniejszenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. 

Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Żłobka Miejskiego 

w Skierniewicach oraz rodzice/opiekunowie. 

 

Opis procedury:  
W Żłobku znajduje się  pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono                      
objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch 
ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 
 



1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka jest ono 
niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane 
pomieszczenie. 
 

2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub 
osobę  go zastępującą. 

 
3. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem 

dziecka i wzywa do przybycia do placówki. 
 

4. Rodzic niezwłocznie kontaktuje się z lekarzem i stosuje się do zaleceń. 
Powiadamia o przyczynie choroby i zalecaniach placówkę.  
 

5.  Jeżeli są wskazania dyrektor zawiadamia Państwową Powiatową Stację 
Sanitarną w Skierniewicach oraz organ założycielski. 

 
6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika żłobka, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem do pomieszczenia, 
dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę ochronną, fartuch foliowy, rękawiczki. 

 
7. Rodzice izolowanego dziecka  wchodzą do placówki odrębnym wejściem 

prowadzącym bezpośrednio do izolatki. 
 

8. Wszyscy pracownicy żłobka oraz rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie,  
a także rodzice dzieci przebywających w żłobku muszą się zastosować  
do wytycznych służb sanitarnych i postępować zgodnie z ich zaleceniami. 

 
9. Po opuszczeniu izolatki, pomieszczenia to należy gruntownie sprzątnąć  

i zdezynfekować( instrukcja HACCP). Miejsce gdzie przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie podlegają gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

 
10. Dalsza działalność żłobka jest uzależniona od wytycznych PPIS  

w Skierniewicach. 
 

11. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego w pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik 
niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę 
wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, 
aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

 

12. Pracownik po uzyskaniu konsultacji lekarza informuje dyrektora placówki  
o przyczynie choroby i dalszych zaleceniach. 

 
13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje  
i polecenia przez nią wydane. 



 
14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie 
jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego 
wyznaczoną( instrukcja HACCP). 

 
 

15.  Zaleca się aby dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządziła listę 
osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie 
potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 
16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników  

o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała 
w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z PPSE 
w Skierniewicach, celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 
postępowania. 
 

17. Pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania w/w procedury, 
stosując odpowiednie instrukcje HACCP związane z w/w zasadami. 
 

18. Procedura obowiązuje od dnia 30 sierpnia  2021r. do odwołania i zostaje 

wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami 

Integracyjnymi Iskierka  Nr 11 z dnia 30   sierpnia 2021r. 

            


