
 

 

 

Procedura postępowania na wypadek  

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 

w Przedszkolu Miejskim Nr 13 

 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 
r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi 
w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust.5 pkt  2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 
322, 374 i 567).  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020r. poz. 780 i 781) 



1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Do przedszkola są przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych, po uprzedniej ocenie stanu zdrowia (pomiar 

temperatury, katar, kaszel) 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy / obsługa 

nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu, 

poinformować telefonicznie o zaistniałej sytuacji Dyrektora przedszkola, 

skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 

999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

4. W przypadku, kiedy rodzic zaobserwuje u swojego dziecka niepokojące 

objawy chorobowe powinien zawiadomić o tym fakcie przedszkole i 

pozostawić je w domu.  

5. Pracownik będący na stanowisku pracy, u którego wystąpią  niepokojące 

objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, zostaje niezwłocznie 

odsunięty od pracy, a Dyrektor przedszkola powiadamia stację sanitarno 

– epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych przez nią instrukcji 

i poleceń. 

6. Jeśli objawy chorobowe wystąpią u dziecka, Dyrektor powiadamia 

rodziców i stację sanitarno – epidemiologiczną i postępuje zgodnie z jej 

wytycznymi. 

7. W przypadku, gdy osobą z podejrzeniem zakażenia jest nauczyciel, 

dyrektor organizuje zastępstwo. 

8. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z objawami 

chorobowymi  zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji powierzchni dotykowych .  

9. W przedszkolu jest przygotowane pomieszczenie, w którym można 

odizolować osobę z objawami choroby zakaźnej. 

10. Dyrektor śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

11. W holu przedszkola na tablicy informacyjnej umieszczone są numery 

telefonów do: 

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


Powiatowej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu 56 622 33 12  

                                               56 622 50 29 

Numery alarmowe                                         112, 999 


