PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W ŻŁOBKU MIEJSKIM „REKSIO” W CZĘSTOCHOWIE
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19
Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników żłobka,
w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika żłobka.
§ 1.
Pomieszczenie na odizolowanie osoby.
1. W Żłobku wyznacza się 2 specjalne obszary do izolacji osoby, u której stwierdzono
objawy chorobowe, zwaną dalej izolatką:
- w sali grupy Starszaków
- w sali grupy Średniaków
2. Izolatki wyposażone są m.in.: w płyn dezynfekujący, termometr bezdotykowy,
maseczki jednorazowe, 2 przyłbice, rękawiczki jednorazowe, kombinezon ochronny
dla opiekuna oczekującego z dzieckiem w izolacji. Zużyte środki ochrony osobistej
powinny być zdjęte w sposób bezpieczny, a po każdorazowym użyciu zostają włożone
do worka, przy czym worek powinien być szczelnie zamknięty i zdezynfekowany,
następnie włożony do worka na odpady i wyrzucony do zamykanego pojemnika na
odpady.
3. Dostęp do izolatek mają wyłącznie pracownicy żłobka.
4. Izolatka, w której przybywało dziecko lub pracownik żłobka, u których podejrzewano
wystąpienie objawów choroby COVID-19, jest zdezynfekowane przez personel
sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
5. Osoby przebywające w izolatce zachowują między sobą minimum 2 m odległości.
6. Po ekspozycji środka dezynfekującego (zgodnie z zastosowanym środkiem –
zaleceniami producenta) pomieszczenie należy przewietrzyć.
§ 2.
Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka.
1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (m. in. nasilający się
kaszel, podwyższona temperatura, duszności, katar, zmęczenie, złe samopoczucie
itp.), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy/pozostałych dzieci do izolatki.
2. Dziecko przebywa w izolatce wraz z opiekunem do czasu odebrania przez
rodzica/opiekuna prawnego.
3. O niepokojących objawach chorobowych dziecka opiekun powiadamia niezwłocznie
dyrektora placówki i rodziców/opiekunów i prosi o zabranie dziecka ze żłobka.
4. O wystąpieniu zdarzenia należy powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
5. W momencie odbierania odizolowanego dziecka należy zadbać, aby ono nie miało
kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami żłobka lub osobami trzecimi znajdującymi
się na terenie żłobka.
6. Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
7. Obszar, w którym przebywało dziecko (izolatka) zostanie poddane gruntownemu
sprzątaniu i dezynfekcji, oraz wietrzeniu, zgodnie z procedura mycia i dezynfekcji
przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej przez pracownika obsługi.

§ 3.
Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika.
1. Do pracy w żłobku mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pracownicy z objawami
chorobowymi powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i zastosować się do zaleceń
lekarza.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika żłobka niepokojących objawów, sugerujących
zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę, udaje się do
izolatki, informuje dyrektora lub osobę przez niego wyznaczoną.
3. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń
przez nią wydawanych.
4. Po ustaleniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym zostaną wdrożone
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, zgodnie z wytycznym
inspekcji sanitarnej.
5. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie w części żłobka,
w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia jest
niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki,
włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę sprzątającą.

§ 4.
Obowiązki Dyrektora.
1. Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub
najbliższy oddział zakaźny. Postępuje wg wydawanych instrukcji i poleceń;
2. Ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego;
3. Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać, chyba że takie będą
wytyczne Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
4. Postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracowników Stacji SanitarnoEpidemiologicznej;
5. Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego dziecka;
6. W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić Organ Prowadzący
(Urząd Miasta Częstochowy).
7. Pracownicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego i wdrażanych procedur postępowania biorących pod uwagę
zaistniały przypadek.
Ważne telefony:
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie:
pon – pt 7.30 - 15.00 tel. (34) 344-99-00, (34) 344-99-01
2. Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Częstochowie na temat koronawirusa: - tel. 661 868 810 lub 577 818388
3. Całodobowa infolinia NFZ: tel. 800 190 590
4. Urząd Miasta Wydział Zdrowia: pon – pt . 7.30 - 15.30 tel. (34) 370 76 13
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
w Częstochowie: tel. (34) 370 78 70
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie: tel. (34) 367 38 72 lub 73
Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników żłobka oraz rodziców/opiekunów
prawnych dzieci poprzez umieszczenie na stronie internetowej żłobka.

