Załącznik do Zarządzenia dyrektora nr 5/2017

ROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WSZAWICY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6
„ISKIERKA’’ W BIENIEWICACH

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

Cel procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz
chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.
Obowiązki dyrektora, rodziców i pracowników przedszkola:
1.Rodzice (opiekunowie prawni): powinni monitorować na bieżąco czystości
skóry głowy dziecka, a w przypadku zauważenia wszawicy odizolować dziecko
od innych dzieci, oczyścić głowę i zgłosić zdarzenie dyrektorowi przedszkola.
Nie powinno się przyprowadzać do przedszkola dziecka zarażonego wszawicą.
2.Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi
przedszkola sygnałów od rodziców dotyczących pojawienia się wszawicy w
grupie.
3.Dyrektor może zlecić przeprowadzenie kontroli uprawnionej pielęgnacje po
uzyskaniu zgody od rodziców, kontrolą powinno się objąć wówczas wszystkie
dzieci w przedszkolu.
Opis procedury:
Rodzice lub opiekunowie dziecka są informowani o terminie planowanej
kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach
ogłoszeń w danej grupie.
Dyrektor przedszkola, po uzyskaniu zgody rodziców, zarządza dokonanie przez
pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, z
zachowaniem zasady bezpieczeństwa i komfortu psychicznego dzieci.

Nauczycielka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o
konieczności niezwłocznego podjęcia zabiegów higienicznych skóry głowy.
W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, dyrektor zarządza
ponowną kontrolę i monitorowanie sytuacji przez nauczycieli.
W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka rodzice powinni
zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują insekty i
ich jaja.
W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się
wszyscy domownicy.
Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie
włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste
mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie,
spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się insektów.
Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola
czystości głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa
likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. Rodzice powinni uczciwie
poinformować przedszkole o wszawicy, co może w kompleksowym załatwieniu
sprawy.
Przedszkole zapoznaje z procedurą wszystkich rodziców i pracowników w celu
skutecznego zapobiegania wszawicy.
Wszyscy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania postanowień procedury.

