
PROCEDURA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 

ORAZ INTERWENCYJNYCH. 

 

DOTYCZY PRZYPADKU  DZIECKA CHOREGO 

W PRZEDSZKOLU Nr 50 W WARSZAWIE 

Kiedy należy wysłać chore dziecko do domu? 

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. 

Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania 

rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu: 

 Skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest 

podwyższona LUB jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka 

LUB jeśli dziecko ma liszajec (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze). 

 Oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione  

lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka  

lub zasycha w oku). 

 Zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, 

płacze częściej niż zwykle (szczególnie dzieci najmłodsze). 

 System oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem. 

 System trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 24 godzin zwracało 

przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem 

choroby zakaźnej). 

 Jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka 

dziecku z ust. 

 Symptomy poważnych chorób zakaźnych. 

 

 

 



Kiedy dziecko może wrócić do przedszkola?  

Dziecko może wrócić do przedszkola w terminie określonym przez lekarza 

(zaświadczenie lekarskie ) 

 

Inne zalecenia : 

 Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i jego złym samopoczuciu  

np., gdy dziecko: odczuwa ból zęba, gardła, ucha lub odczuwa mdłości, nawet 

jeżeli jego temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona, ma katar. 

 Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego 

zaleceń (łącznie z podawaniem dziecku antybiotyków), aż do chwili powrotu 

dziecka do przedszkola. 

 Dziecko leczone z powodu chorób nie wymagających kontroli lekarza powraca 

do przedszkola po ustąpieniu wszystkich objawów chorobowych. 

 W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel 

poprosi Rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych. 

 

W przypadku zgłoszenia informacji o chorobie zakaźnej u wychowanka 

przedszkola należy: 

 

1. Potwierdzić wiadomość u:  

a) lekarza – jeśli to możliwe;  

b) dyżurującego inspektora sanitarnego 223107900 lub 606 108 040 (numer 

dyżurny telefonu alarmowego Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie).  

2. Ustalić z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.  

3. Zawiadomić właściwy Wydział Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.  



4. Nadzorować przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły 

i uczniów.  

5. Przygotować informację dla uczniów i rodziców przy współpracy Oddziału 

Nadzoru Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.  

6. Zorganizować (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami z lekarzem chorób 

zakaźnych lub przedstawicielem Oddziału Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży 

Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.  

 

Zawsze należy stosować się do zaleceń służb sanitarnych i innych 

kompetentnych służb. 

 


