Procedura postępowania w przypadku zachorowania dziecka przebywającego
w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada
Szwedy w Łaziskach Górnych
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi
oraz ustalenie higieny w oddziale przedszkolnym tak, aby zdrowe dzieci nie były narażane na
zarażenia się od dziecka chorego.
1. Rodzice

powinni

wiedzieć,

że

nie

wolno

przyprowadzać

do oddziału

przedszkolnego dzieci:
a. które są chore
b. u których zauważyli następujące objawy choroby:


wystąpiła gorączka lub stan podgorączkowy,



pojawiła się na skórze wysypka, rumień lub świąd,



wystąpiło zaczerwienienie śluzówek oka, pojawiła się ropna wydzielina, silne
łzawienie,



wystąpiła biegunka, wymioty, bóle brzucha



gdy dziecko zgłasza problemy z oddychaniem, ma kaszel lub uporczywy katar.
c. Jedynym odstępstwem od tej reguły mogą być objawy chorobowe
wynikające z alergii dziecka, ale o tym należy powiadomić nauczyciela
(zaświadczenie od alergologa).

Rodzice powinni pamiętać, że przyprowadzając chore dziecko do przedszkola narażają
zdrowie pracowników oraz innych dzieci.
2. Postępowanie z dzieckiem chorym na terenie oddziału przedszkolnego.
a.

Nauczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka do OP, ponieważ nie jest
w stanie określić czy dziecko jest chore.

b. Przyjmując dziecko potencjalnie chore, informujemy rodzica lub opiekuna, że
może zostać wezwany do odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego,
a w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka zostanie
wezwana pomoc lekarska - pogotowie ratunkowe.
3. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią objawy chorobowe, rodzice
zostaną o tym niezwłocznie poinformowani i poproszeni o odebranie dziecka
z przedszkola przez rodzica lub osobę upoważnioną przez rodzica ( aktualną listę
upoważnionych osób posiada wychowawca). Rodzic lub opiekun odbierając

wcześniej dziecko z oddziału przedszkolnego podpisuje oświadczenie o odbiorze
dziecka.
4. W razie uskarżania się dziecka na złe samopoczucie, podczas obecności
pielęgniarki szkolnej.
a. Wychowawca telefonicznie powiadamia pielęgniarkę szkolną. Pielęgniarka
osobiście przychodzi do chorego (jeżeli jest to konieczne zabiera go do swego
gabinetu).
b. obserwuje go i decyduje czy konieczne jest powiadomienie rodziców
(prawnych opiekunów) dziecka.
5. Rodzic jest zobowiązany podać wychowawcy aktualny numer telefonu
(pamiętać zawsze przy zmianie numeru telefonu).
6. Pracownicy przedszkola nie podają żadnych lekarstw przeciwgorączkowych,
przeciwbólowych, jak i antybiotyków.
7. Choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe.
a. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub
zatrucia

pokarmowego,

rodzice

wychowanka

zobowiązani

są

do

poinformowania wychowawcy placówki o zachorowaniu dziecka ( m.in.:
szkarlatyna, świerzb, ospa, różyczka, odra, owsica, wszawica itp.)
b. Na

terenie oddziału przedszkolnego, należy wtedy wzmóc ochronę

higieniczną (tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów,
sanitariatów i zabawek ).
c. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie, zobowiązani są
do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po
zakończeniu leczenia, nie jest chore.

