PROCEDURA ZACHOWANIA ZAOSTRZONYCH WARUNKÓW DBANIA O HIGIENĘ
W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM TĘCZA W KATOWICACH
Opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148,
1078,1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248)- Prawo Oświatowe.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2140),
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz
chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami),
4. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502),
5. Statut Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Katowicach.
ROZDZIAŁ I
CEL PROCEDURY
1. Celem organu prowadzącego przedszkole jest zapewnienie dzieciom
bezpieczeństwa i utrzymanie higienicznych warunków w placówce.
2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi
potencjalnie chorymi oraz ustalenie planów higieny w przedszkolu tak, aby
zdrowe dzieci nie były narażone na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka
chorego lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.
3. Bezpieczeństwo wychowanków może być zagrożone, gdy zdrowe dzieci są
zmuszone do kontaktu z chorymi w grupie.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
1. Przedmiotem procedury jest:
a) określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym,
b) określenie zasad postępowania z dzieckiem chorym- objawy chorób,

c) określenie zasad higieny w przedszkolu.
2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola,
wychowanków przedszkola, a także rodziców i opiekunów prawnych
wychowanków placówki.

ROZDZIAŁ III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor
placówki.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy przedszkola.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków
z zakresu niniejszej procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
TRYB POSTĘPOWANIA
1. Profilaktyka zdrowotna są to działania mające na celu zapobieganie
chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
2. Działania profilaktyki wczesnej:
a) zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i
edukacyjnych ( warunki techniczne- właściwa sprawność i ilość sanitariatów,
dostęp do papieru toaletowego, mydła w płynie, własnych ręczników oraz
ręczników papierowych, zapewnić właściwy plan higieny i egzekwować go).
3. Edukacja dzieci w zakresie:
- prawidłowego korzystania z sanitariatów ( podnoszenie, opuszczanie deski
sedesowej, spuszczanie wody),
- mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
- mycia rąk przed posiłkami,
- prawidłowego zachowania się przy stole ( korzystania przez wychowanka tylko
z jego sztućców, spożywanie posiłków tylko z talerza danego wychowanka, picie

napojów tylko z swojej butelki lub kubeczka jednorazowego, który został
przewidziany dla danego dziecka, itp.),
- zakaz wkładania zabawek do buzi, przestrzeganie przed całowaniem się dzieci i
zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
- prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w
jednorazową chusteczkę.
4. Współpraca z rodzicami w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia. Apel do
rodziców ( prawnych opiekunów) o przyprowadzanie do przedszkola zdrowych
dzieci.

ROZDZIAŁ V
POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM POTENCJALNIE CHORYM W PRZEDSZKOLU
1. Rodzice powinni wiedzieć, że nie wolno przyprowadzać do przedszkola dzieci,
które są chore, jeżeli zauważyli każde odstępstwo od pełni zdrowia organizmu
(dziecko ma gorączkę, kaszel, katar, wysypkę lub zmiany skórne, biegunkę,
wymiotuje, nie chce spożywać pokarmów, skarży się na ból gardła). Jedynym
odstępstwem od tej reguły mogą być objawy chorobowe wynikające z alergii
dziecka, ale o tym należy powiadomić nauczyciela.
2. Nauczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, ponieważ
nie jest w stanie określić czy dziecko jest chore. Zadaniem statutowym
przedszkola jest zapewnienie opieki dzieciom i bezpieczeństwa. Przyjmując
odpowiedzialność za dziecko potencjalnie chore, informujemy rodzica lub
opiekuna prawnego, że może zostać wezwany do odebrania dziecka z
przedszkola i udania się do lekarza z dzieckiem przy pogorszeniu stanu zdrowia,
a w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka zostanie
wezwana pomoc lekarska- pogotowie ratunkowe.
3. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją odpowiedzialność dziecka, które ma
biegunkę, słania się na nogach, jest półprzytomne ze względu na wysoką
temperaturę ciała, ma duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej
lub występowaniu pasożytów u dziecka lub wymiotuje.
4. Dziecko potencjalnie chore, lub u którego występują objawy chorobowe
należy odizolować od grupy dzieci zdrowych. Nie jest to dyskryminacja dziecka,
o czym należy poinformować rodziców, lecz tylko prewencja prozdrowotna.

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć
pokarmowych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych, należy
wzmóc ochronę higieniczną. Zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów,
sanitariatów i zabawek.

ROZDZIAŁ VI
1. Niniejsza procedura jest tylko wytyczną do postępowania, jednak wszystko
jest kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami.

