Procedura postępowania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka
obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach

1. Dzieci zakaźnie chore, z gorączką lub innymi objawami chorobowymi powinny pozostać
w domu.
2. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych z infekcjami górnych dróg
oddechowych.
3. Pamiętajmy o innych dzieciach oraz o personelu placówki i możliwości zarażenia się
chorobą.
4. Zaobserwowane przez nauczyciela objawy chorobowe dziecka, zobowiązują go
do poinformowania rodzica o stanie zdrowia dziecka, a rodzica do podjęcia decyzji
w sprawie konieczności zabrania dziecka do domu. W związku z tym prosimy
o uaktualnianie telefonów kontaktowych.
5. Obserwowalne przypadki, w których kontaktujemy się z rodzicami lub opiekunami w celu
odebrania dziecka z przedszkola:
 dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu
 ma złe samopoczucie i nie jest w stanie uczestniczyć w zabawie i zajęciach
 jego stan wymaga fachowej opieki lekarskiej
 naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą
 ma temperaturę 37.5 st. C i powyżej
 skóra: jeżeli na skórze pojawią się wypryski, towarzysząca podwyższona
temperatura ciała lub zmiany w zachowaniu dziecka,
 oczy: w przypadku zauważenia zapalenia spojówek / białko oka jest
zaczerwienione, w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w
oku /
 zachowanie: dziecko wykazuje zmęczenie, jest podirytowane, płacze częściej niż
zwykle / szczególnie w przypadku dzieci młodszych /
 system oddechowy: dziecko ma katar i problemy z oddychaniem, mocno kaszle, ma
problem z odksztuszaniem
 system trawienny: dziecko ma biegunkę lub kilka razy zwracało
 inne ważne przypadki: zauważone symptomy choroby zakaźnej, sygnalizowane
przez dziecko bóle zęba, ucha, gardła, brzucha, inne dolegliwości zmieniające
zachowanie dziecka, zaobserwowane insekty we włosach, poważniejsze
skaleczenia, złamania, inne urazy.
6. Rodziców prosimy o uczulanie dzieci na konieczność zgłaszania nauczycielowi wszystkich
dolegliwości. Prosimy również o dostarczanie pisemnych informacji od lekarza n/t
alergenów, na które dziecko jest uczulone. UWAGA! Niezbędne jest zgłaszanie chorób
zakaźnych dzieci.
7. Powroty dzieci do przedszkola po chorobach:
 po wszystkich chorobach zakaźnych prosimy o przyniesienie do nauczyciela wychowawcy zaświadczenia od lekarza o możliwości powrotu dziecka do przedszkola
w pierwszym dniu przybycia po chorobie.

 przedszkole zastrzega sobie prawo do poproszenia rodziców o przyniesienie
zaświadczenia od lekarza o tym, że dziecko może wrócić do przedszkola również
po innych zachorowaniach w przypadku, gdy symptomy wskazują na dalsze trwanie
choroby.
8. O możliwości pobytu dziecka w przedszkolu po przebytej chorobie decyduje lekarz, nie
rodzic, czy nauczyciel. Dotyczy to w sposób szczególny okresu pandemii, czy epidemii
ogłoszonej przez Państwo, GIS, czy Sanepid lokalny.
9. W okresie pandemii Covid – 19 prosimy, aby w sposób szczególny monitorować infekcje
górnych dróg oddechowych u swoich dzieci, aby były przyprowadzane zdrowe
do przedszkola. Wszystkie decyzje w tej kwestii powinien podejmować lekarz
prowadzący i w następnej kolejności Sanepid.
10. W sytuacjach zachorowania personelu prowadzącego grupę istnieje konieczność
tworzenia zastępstw, czasowego łącznia grup, łącznie z zamknięciem oddziału
w przypadku zachorowania na Covid – 19 wśród dzieci lub personelu. Wszelkie sytuacje
związane z zachorowaniem na Covid – 19 powinny być bezwzględnie zgłaszane
dyrektorowi placówki. Zatajenie grozi skutkami prawnymi.

