Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
w Gminnym Żłobku „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej

1. Każda osoba na terenie Żłobka, u której wystąpi co najmniej jeden z poniższych objawów
ostrych ze strony układu oddechowego:


gorączka



kaszel



duszności

Powinna jak najszybciej opuścić teren Żłobka, unikając przy tym kontaktu z osobami
trzecimi.
2. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów u jednego z dzieci należy:


jak najszybciej odizolować dziecko od reszty grupy w pomieszczeniu do tego
przeznaczonym wraz z opiekunem,



poinformować rodzica/opiekuna o zaobserwowanych objawach i o izolacji dziecka,



zebrać wywiad pod kątem kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 bądź powracającą
z obszarów objętych tą chorobą,



poprosić o natychmiastowe wybranie dziecka z placówki,



obserwować dziecko pod kątem nasilenia się objawów,



w przypadku nasilenia się objawów poinformowanie służb medycznych
o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem i wezwanie specjalistycznej opieki,



poinformować służby sanitarno-epidemiologiczne o możliwości wystąpienie wirusa
w Żłobku,



dokładnie zdezynfekować pomieszczenia i zabawki z którymi miało kontakt dziecko,



poinformować rodziców innych dzieci o zaistniałej sytuacji i konieczności
obserwacji dzieci pod kątem wystąpienia objawów choroby.

3. W przypadku zaobserwowania objawów zakażenia COVID-19 u jednego z pracowników
należy:


niezwłocznie odizolować pracownika od reszty zespołu oraz od dzieci,



polecić udanie się na 14 dniowy okres kwarantanny oraz udanie się na testy
wykluczające zakażeniem wirusem,



poinformować służby sanitarno-epidemiologiczne o podejrzeniu wystąpienia wirusa
w Żłobku,



dokładna dezynfekcja pomieszczeń i przedmiotów, z którymi miała osoba
podejrzana o zakażenie wirusem.

4. W przypadku zaobserwowania objawów zakażenia koronawirusem u jednego z rodziców
dziecka, należy:


odmówić wydania dziecka rodzicowi/ przyjęcia dziecka do Żłobka,



wezwać

drugiego

rodzica/opiekuna

prawnego

dziecka,

u

którego

nie

zaobserwowano objawów chorobowych, aby odebrał dziecko ze Żłobka, w tym
czasie, dziecko przebywa w izolacji od grupy wraz z opiekunem,


polecamy odbycie 14 dniowej kwarantanny bądź udanie się na testy mające
wykluczyć zakażenie COVID-19,



w

przypadku

ponownego

przyprowadzenia

dziecka

przez

drugiego

z rodziców/opiekunów, nie wyrażać zgody na wprowadzenie dziecka do placówki,
do czasu uzyskania wyniku testu bądź upłynięcia okresu 14 dni w izolacji drugiego
rodzica/opiekuna,


poinformować służby sanitarno-epidemiologiczne o podejrzeniu zakażenia
u jednego z rodziców ,



poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji,



dokładna

dezynfekcja

miejsc,

w

których

przebywała

osoba

podejrzana

o zachorowanie.
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