Załącznik nr 4 do Procedur bezpieczeństwa
w związku z otwarciem Żłobka Miejskiego
w Piekarach Śląskich w czasie trwania pandemii COVID 19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM

I Cel i przedmiot procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia
zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowania
niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych.
2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie
chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.
II Zasady profilaktyki
1. Zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych,
opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych.
2. Należy zapewnić wietrzenie sal z minimalną częstotliwością raz na godzinę.
3. Należy unikać przyprowadzania do żłobka dzieci chorych lub dzieci u których
zaobserwowane jakiekolwiek objawy zarażenia wirusem SARS COVID- 19.
4. Prowadzenie codziennej listy obecności personelu i dzieci przebywających razem w
czasie pobytu w placówce.
5. Wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych zasad higieny, potrzebnych numerów
telefonów w tym do Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
6. Poinformować personel i rodziców o zasadach bezpiecznego pobytu w żłobku.

III Postępowanie z dzieckiem chorym
1. Opiekun nie może przyjąć pod swoją opiekę dziecka u którego zaobserwowano
niepokojące objawy tj.: kaszel, gorączka, duszność, zapalenie spojówek, wysypka.
2. W przypadku zauważenia w trakcie pobytu w żłobku u dziecka niepokojących
objawów należy powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, kieruje do
wyznaczonego miejsca izolacji, informuje rodziców/ opiekunów prawnych i oczekuje
na ich przyjazd.
4. Dyrektor zgłasza informację do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
5. Dyrektor ustala wraz z inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
6. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników.
7. Jeżeli dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, wyznaczony opiekujący
się nim pracownik powinien bezzwłocznie po poinformowaniu rodziców/ opiekunów
prawnych wezwać karetkę pogotowia i poczekać z nim na przyjazd rodzica/ opiekuna
prawnego. W przypadku gdy karetka pogotowia zjawi się wcześniej niż
rodzic/opiekun prawny, dziecko zostaje przekazane służbom medycznym a opiekun
pozostaje na terenie placówki. Po otrzymaniu informacji od służb medycznych o
docelowym miejscu przewiezienia dziecka, informacje te zostaną przekazane
rodzicom.
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IV Postępowanie z personelem chorym
1. Do pracy w żłobku mogą przychodzić tylko osoby zdrowe bez żadnych objawów
chorobowych.
2. Pracownik u którego zauważono objawy chorobowe w trakcie pobytu w żłobku należy
poinformować o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Dyrektor placówki kieruje osobę podejrzaną o zakażenie wirusem COVID- 19 do
wyznaczonego miejsca izolacji.
4. Dyrektor zgłasza fakt podejrzenia zarażenia wirusem do Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej.
5. Dyrektor w porozumieniu z inspektorem sanitarnym ustala dalszy sposób
postępowania.
6. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną, za monitorowanie stanu zdrowia osoby
podejrzanej o zarażenie wirusem, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
W sytuacji jeżeli pracownik wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej,
wyznaczony opiekujący się nim pracownik powinien wezwać karetkę pogotowia i
poczekać z nim na przyjazd służb medycznych.
7. Obszar w którym przebywał podejrzany o zarażenie koronawirusem należy dokładnie
posprzątać i zdezynfekować.
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