
Załącznik nr 4 do Regulaminu organizacji 
opieki nad dziećmi do lat 3 w czasie epidemii COVID-19

w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli
z dnia 29.06.2020 r.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika 
Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli

 zakażenia COVID-19.

1. Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów  chorobowych  zgodnie  z  zaleceniami  Ministerstwa  Zdrowia,  które  w  formie
plakatu dostępne są we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy.

2. Pracownicy  są  poinformowani,  że  w  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów
choroby nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie  ze  stacją  sanitarno-epidemiologiczną,  oddziałem  zakaźnym,  a  w  razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.

3. Pracownik,  u  którego  występują  widoczne  objawy  choroby  wskazującej  na  chorobę
zakaźną lub temperatura ciała wynosi powyżej 37,5 stopni nie jest dopuszczony do pracy.

4. Pracownicy  powyżej  60  roku  życia  lub  z  istotnymi  problemami  zdrowotnymi  w  fazie
zaostrzenia inne niż choroba zakaźna mogą otrzymać powierzenie  wykonywania innej
pracy lub zostać przeniesieni w stan gotowości do pracy.

5. Wyznacza  się  salę  nr  1  jako  miejsce,  w  którym  można  odizolować  pracownika  
w przypadku stwierdzenia widocznych objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną
do czasu opuszczenia przez niego placówki.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy:

1) niezwłocznie odsunąć go od pracy do miejsca, o którym mowa w pkt 5 i odesłać
transportem indywidualnym do domu;

2) wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci;
3) powiadomić  właściwą miejscowo powiatową stację  sanitarno-epidemiologiczną

 i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
7.  Obszar,  w którym poruszał  się  i  przebywał  pracownik,  należy  poddać  gruntownemu

sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
8. W zależności  od oceny zagrożenia epidemicznego dyrektor może wdrożyć dodatkowe

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
9. Ustala  się  listę  pracowników,  dzieci  i  innych  osób  obecnych  w  tym  samym  czasie  

w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do
wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz  gis.gov.pl,  odnoszących  się  do  osób,  które  miały
kontakt z zakażonym.

10. Pracownicy  są  systematycznie  informowani  o  aktualnych  zaleceniach  Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  i nowych
przepisach sanitarnych obowiązujących w placówce.

http://gov.pl/web/koronawirus/

