PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W PRZYPADKU ZŁEGO STANU ZDROWIA
DZIECKA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR

6 „ISKIERKA” W BIENIEWICACH

Na podstawie Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, Podstawy Programowej
Wychowania Przedszkolnego oraz rozp. MEN w sprawie zapewnienia wychowankom
bezpieczeństwa, opracowuje się procedurę zapewniającą dzieciom bezpieczeństwo w
przypadku zachorowania podczas pobytu w przedszkolu.

Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.
I. Odsyłanie chorego dziecka z przedszkola do domu następuje wtedy, gdy:
1.Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w
stanie uczestniczyć w zajęciach LUB jeśli jego stan wymaga fachowej opieki LUB jeśli naraża inne
dzieci na zarażenie się chorobą.
2.Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o
konieczności zabrania dziecka do domu:
1. katar (bakteryjny, zielony)
2. kaszel (uporczywy, z odkrztuszaniem)
3. ból gardła, ucha, głowy
4. afty, krosty, wysypki
5. podwyższona temperatura ciała
6. bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka
7. infekcje oczu
8. inne niepokojące objawy mogące świadczyć o chorobie zakaźnej.
3. Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka telefonicznie lub w inny skuteczny sposób i w
miarę możliwości odseparowuje chorego od innych dzieci. Rodzic, lub osoba przez niego
upoważniona, niezwłocznie odbiera dziecko z przedszkola.
4.Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń (łącznie z
podawaniem dziecku leków ), aż do chwili powrotu zdrowego dziecka do przedszkola.
5.W przypadku długiego oczekiwania na odbiór chorego dziecka z przedszkola, powiadamiane jest
pogotowie ratunkowe.
6. W przedszkolu nie są podawane żadne leki.
7. O zdarzeniu związanym z chorobą dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora placówki oraz
wypełnia kartę stanu zdrowia dziecka (załącznik nr1).
II. Powrót dziecka do przedszkola:
Poniżej podajemy minimalne wymagania czasowe ustalone przez lekarzy.


Wietrzna ospa: minimum 6 dni po pojawieniu się wysypki.



Liszajec: po 24 godz. od rozpoczęcia leczenia (z koniecznością powiadomienia nauczyciela i
dyrektora placówki).
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Zapalenie spojówek: po 24 godz. od chwili rozpoczęcia leczenia.



Świnka: 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów za uszami.



Zapalenie gardła lub górnych dróg oddechowych: po 24 godz. leczenia oraz po 24 godz.
od chwili ustąpienia wysokiej temperatury.



Owrzodzenie jamy ustnej: w terminie ustalonym przez lekarza.



Koklusz: po 5-dniowym okresie zażywania antybiotyków.



Odra: 4 dni od chwili całkowitego zniknięcia wysypki.



Inne poważne choroby zakaźne: w terminie ustalonym przez lekarza.
W przypadku wątpliwości co do całkowitego wyzdrowienia dziecka nauczyciel może
poprosić rodziców o zaświadczenie od lekarza o tym, że dziecko może już uczęszczać
do przedszkola.

