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Podstawa pfav/na:
' RoZPof ządzeńe Nfinlstta Edukacji Narodowej i Sportu z dńa 31 gudnia 2002 r. w
sPrawie bezpteczenstu,a i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placóu,kach
@z.Ll. z 2001r. Nt 256, poz. 2572 z późn. zm.),
' Ustarł'a z dnia 1'l grudnia 201&. Ptarvo oświatorł,e@". U. z 2a17 t. poz. 59)

Cel procedury:
Procedura ma zaPewńć higieniczne warrrnki pobytu dziecii petsonelu w ptzedszk olu oraz
chtonić przed rozprzesftzenieniem się chorób zakaźnycbw placówce.

Zakres procedury:

proceclura clotyczl,postępolvanra w ptzypadku
strvierdzenia owsicy bądź innvch chorób
z akaźny ch rł, ptz eds zkolu.
U czes

- zaktes odpowiedz ialnoś ci
(oPiekunorvie prau,ni): muszą mleć świadomośćkonieczności monitotorv ańa na
bieżąco cz1 u dziecka nie wr.stępuje świądw oko]icach odbytu, który u,l,stępule
intcnsl.rvnie w nocy ( może być , min. puyczrrnąbezsenności) lub symptom,v innej

tnicy pos tępowa nia

1. Rodzice

2.
3.
4.

clroroby zakaźnej.
NauczYciele: zobowiązani są do natychmiastov,ego zgłaszańa dyrektorowi przeclszkola
sYgnałów do§czącvch Pojawienia się olvsicv lub lnnej chotoby zakaźnej w placólł,ce.
PtacownicY obsługi: u,inni zgłosić srvoje podejtzenia, co do wf,stąpienia owsicy lub irrnej
choroby zakaź,nej w danej grupie nauczycielorł-i, bądźdvrektotowi.
DYrektot jest zobowiązany do zapervnienia dzieciom higienicznych warunków pobvtu r.r.
prz e ds zkolu, a pracownikom higienic zny ch warunków pf acy.

Tryb dokony,wania zmianw ptocedurze
Wszelkich zmian w opfaco§-anej procedurze może dokonać z własnej inicjatł,w.r, lub
na rvniosek Radv Pedagogicznej dyrektor placówki. \X/ruoskodawcązmialmoże bvć
równiez Rada Rodzicóu..

Ptoponor,vanę zmlafIy nie mogł bvć sprzeczne ż pfawem.

Opis ptocedury:
Po uzvskaniu od rodzica zgłoszeńa przypadku zachorowańa dzięckana owsicę
1. Dvrektor Pou'iadamia rodztcósv dziect uczęszczalącvch do przedszkola o przlpaclku
zachorowanla na orł,sicę lub inną chotobę zakaźnąz zaleceńęmcodziennej kontroLi na
rłr.,padek pojawierua się charakterys§cżnvch symptomów chotobv (zakażenlamogą
ptzebiegać rórvnież bezobj awowo).
2. DYrektor zatządza i egzekw-uje od personelu obsługowego jeszcze częstsze, ńż
obowiązkowo, dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich pomie szczeńpzedszkolnych
3. Dvtektc-tt zobowiązule nauczvcieli do ptzeptorvadzeńa dodatkovr.ch pogadanek i
prelekcji na temat higienv rąk
4, Nauczlciel egzelor-uje od todzica zaś:viadczęnle lekatskie o zakończęniu leczenia dziecka.
.

Ptoccdura obowiązuje od dnia 13.12.2018 r.
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