PROCEDURA
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ
OBOWIĄZUJĄCA
W
PRZEDSZKOLU NR 196
W POZNANIU

w związku z wewnętrznym systemem zapewnienia
jakości w obszarze „bezpieczeństwo”
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PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi1)
Zgodnie z : Rozdziałem 8 Ustawy [Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia
epidemicznego i stanu epidemii]
Art. 46. CHOROBY ZAKAŹNE I ZAKAŻENIA
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1148 ze. zm.)
4. Statut
Cel procedury:
Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu, w tym
ochrona ich zdrowia.
Zakres procedury:
Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu wychowanków w przedszkolu,
sposobów monitorowania oraz zakres zadań w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej na
terenie przedszkola.
Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w
procedurze:
1. Nauczyciel przedszkola;
2. Dyrektor Przedszkola
3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
Opis działań proceduralnych:
§1.
Zgodnie z Rozdziałem 8 [Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia
epidemicznego i stanu epidemii] Art. 46. CHOROBY ZAKAŹNE I ZAKAŻENIA
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1)
(t.j.Dz.U.2019 r.poz.1239 z późn.zm.)
Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części
ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
§2.
Zadania szczegółowe:
1.Choroba zakaźna
1) Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej u
dziecka.
2) Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby
zakaźnej w przedszkolu.
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3) Personel obsługowy ma obowiązek meble i zabawki umyć środkami antybakteryjnymi. Fakt
wykonania odnotować w zeszycie dezynfekcji
4) Dalsze działania w takiej sytuacji dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.
5) W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od
rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia.
2. Wszawica
1) Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o wystąpieniu
wszawicy.
2) Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na
rodzicach/prawnych opiekunach
3.Zabrania się nauczycielowi, pomocy nauczyciela podawania lekarstw dzieciom, u których
stwierdzono symptomy choroby zakaźnej lub chorobę.
4.Załącznikiem do procedury jest wykaz zakażeń i chorób zakaźnych określonych w:
Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570, 2009 r. Nr 76, poz. 641).

Procedura obowiązuje od 01.09.2021 r.

3

załącznik nr 1 do procedury postępowania w przypadku zagrożenia chorobą
zakaźną
WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH
1) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
2) bąblowica i wągrzyca;
3) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieokreślonej u dzieci do lat 2;
4) błonica;
5) borelioza z Lyme;
6) bruceloza;
7) chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego;
8) cholera;
9) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;
10) czerwonka bakteryjna;
11) dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;
12) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;
13) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;
14) dżuma;
15) giardioza;
16) gorączka Q;
17) gruźlica i inne mykobakteriozy;
18) grypa (w tym ptasia grypa u ludzi);
19) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;
20) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
21) inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;
22) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typ b;
23) jersinioza;
24) kampylobakterioza;
25) kiła;
26) kryptosporydioza;
27) krztusiec;
28) legioneloza;
29) leptospirozy;
30) listerioza;
31) nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
32) nosacizna;
33) odra;
34) ornitozy;
35) ospa prawdziwa;
36) ospa wietrzna;
37) ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (choroba Heinego-Medina) oraz inne
ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barré;
38) płonnica;
39) pryszczyca;
40) różyczka i zespół różyczki wrodzonej;
41) rzeżączka;
42) salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A,
B, C oraz zakażenia przez nie wywołane;
43) tężec;
44) toksoplazmoza wrodzona;
45) tularemia;
46) wąglik;
47) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;
48) wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy
zapalenia wątroby typu B i C;
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49) wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia (z wyłączeniem
wścieklizny);
50) włośnica;
51) wścieklizna;
52) zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej;
53) zakażenia szpitalne;
54) zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
55) zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru
odporności (AIDS);
56) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);
57) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia enterokrwotocznymi i
werocytotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (EHEC);
58) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
59) zimnica (malaria).
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Załącznik Nr 2. do Procedury zapobiegania chorobom zakaźnym

……..............................
Pieczątka przedszkola

Potwierdzenie pracowników przedszkola zapoznania się z
„Procedurą zapobiegania chorobom zakaźnym”
…………………………………………………….
/nazwa przedszkola/
i zobowiązanie do jej przestrzegania

Imię i nazwisko nauczyciela

Podpis nauczyciela

Imię i nazwisko pomocy nauczyciela

Podpis pomocy nauczyciela
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