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PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

U DZIECKA LUB PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 

„NIEZAPOMINAJKA” W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów 

chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji.  

2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Na terenie przedszkola wyznacza się pomieszczenie, które będzie wyposażone w środki ochrony                   

i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania 

objawów chorobowych. 

4. W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika przedszkola objawów takich jak: 

gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy: 

• Pracownika niezwłocznie odsunąć od pracy. 

• Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu. 

• Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy 

oddział zakaźny. 

• Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać, chyba że inne będą wytyczne 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

• Dalej postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracowników Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

• Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego. 

• Powiadomić organ prowadzący (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka). 

 

1.    W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić Kuratorium Oświaty                    

w Łodzi. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

3. Należy sporządzić wykaz osób przebywających w tym samym czasie w obszarze przedszkola, 

w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

4. W dalszym postępowaniu należy stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie 

www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt                  

z zakażonym. 

5. W przypadku pojawienia się wątpliwości należy zwrócić się do PSSE w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministerstwa Zdrowia na stronach: 

https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

WAŻNE TELEFONY 

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Łódzkiego dedykowana sprawom 

związanym wyłącznie z Koronawirusem SARS-COV-2 - +48 695 422 338, +48 782 277 228, +48 

663 114 439, +48 663 154 463, +48 782 236 442, +48 665 386 932 – czynne 7/tyg w godz. 08:00 

– 22:00 

nr alarmowy PSSE w Rawie Mazowieckiej 609 733 252 – czynne całą dobę 

Całodobowa infolinia NFZ – tel . 800 190 590 

Kuratorium Oświaty w Łodzi – tel. 42 637 70 55 Delegatura w Skierniewicach tel. 46 833 44 62 

Urząd Miasta Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – w godz. 8.00-15.00  

tel. 46 814 3769 Sekretariat +48 46 814 47 11, 46 814 37 31 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 46 814 29 38 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. - 46 814 23 39 

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi  wywołującemu chorobę COVID-19 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową, dlatego jest wrażliwy na 

wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że 

łatwo go zlikwidować prostymi środkami czystości. 

Wirus przenosi się: 

• bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające  w trakcie 

kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość min. 1,5 m od 

osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie 

kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),  

• pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty 

i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega 

dezaktywacji po kilkunastu godzinach.   

Postępowanie: 

Często myj ręce 

Często myj ręce używając mydła i ciepłej wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli 

na bazie alkoholu (min. 60%). 

Dlaczego?  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła  i wody, a jeśli nie masz do nich 

dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). 

https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się 

zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub 

dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość 

Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy 

kaszlą, kichają i mają gorączkę. 

Dlaczego?  Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak 

COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. 

Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 

Dlaczego? Dłonie dotykaj wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej  

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej  zgodnie 

z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie 

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele 

przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy 

bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś poza granice 

kraju. 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś za granicę kraju, 

pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk               

i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się 

niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje 

powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków 

zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz 

wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1,5 metra odległości). 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie

