
Załącznik nr 6 

do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w okresie pandemii COVID-19 

w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA  

WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA COVID-19  

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

 

I. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu: 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik jest zobowiązany 

do nieprzychodzenia do pracy oraz pozostania w domu. Obowiązkiem pracownika 

jest telefoniczne skontaktowanie się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-

Białej lub z jednym z oddziałów zakaźnych w województwie śląskim. Informacje zawierające 

adresy i numery telefonów ww. placówek zostaną wywieszone w korytarzu głównym 

oraz na drzwiach wejściowych i przejściowych Żłobka, a także opublikowane na stronie 

internetowej Żłobka https://www.zlobek-czechowice.pl/.  

3. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować 

o ryzyku zarażenia koronawirusem.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik 

podaje kontakt do osoby, która przewiezie go transportem indywidualnym (nie komunikacją 

publiczną) do domu.  

5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4, przyjmowanie kolejnych dzieci zostaje wstrzymane, 

do placówki nie mogą wchodzić również inne osoby (pracownicy, osoby trzecie). 

6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4, wszyscy pracownicy mają obowiązek założenia 

przyłbicy, maseczki ochronnej, rękawiczek ochronnych oraz fartucha z długim rękawem. 

7. Pomieszczeniem przeznaczonym do odizolowania osoby, u której pojawiły się symptomy 

chorobowe, jest pokój małego dziecka, oznaczonym jako „Izolatka”. W pomieszczeniu tym 

znajdują się środki ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji. 

8. O przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 należy niezwłocznie powiadomić: 

a. Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, 

b. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, 

i stosować się ściśle do wydawanych przez przedstawicieli tych instytucji instrukcji i poleceń. 

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

zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną obowiązującą w Żłobku, oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze, klawiatury itp.). 



10. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach Żłobka, w którym 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem. 

11. Należy stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka: 

1. Do Żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów rodzic dziecka jest zobowiązany do pozostania 

z nim w domu. Rodzic powinien telefonicznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Bielsku-Białej lub z jednym z oddziałów zakaźnych w województwie śląskim. 

Informacje zawierające adresy i numery telefonów ww. placówek zostaną wywieszone 

na drzwiach wejściowych Żłobka. 

3. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować 

o ryzyku zarażenia koronawirusem.  

4. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego w Żłobku niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie: 

a. odsunąć je od zajęć i przejść z nim do pomieszczenia przeznaczonego do izolacji, zapewniając 

przy tym stałą opiekę, 

b. powiadomić rodziców dziecka o wystąpieniu objawów u dziecka oraz o konieczności 

przewiezienia dziecka do domu transportem indywidualnym (nie komunikacją publiczną), 

c. powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4, przyjmowanie kolejnych dzieci zostaje wstrzymane. 

6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4, wszyscy pracownicy mają obowiązek założenia 

przyłbicy, maseczki ochronnej, rękawiczek ochronnych oraz fartucha z długim rękawem. 

7. Pomieszczeniem przeznaczonym do odizolowania osoby, u której pojawiły się symptomy 

chorobowe, jest pokój małego dziecka, oznaczonym jako „Izolatka”. 

8. O przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 należy niezwłocznie powiadomić: 

a. Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, 

b. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, 

i stosować się ściśle do wydawanych przez przedstawicieli tych instytucji instrukcji i poleceń. 

9. Obszar, w którym przebywało dziecko, należy zabezpieczyć, poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną obowiązującą w Żłobku, oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze, klawiatury, telefony itp.). 

10. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach Żłobka, w którym 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem. 

11. Należy stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 


