Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi „Chatka Małolatka”
w Gorzowie Wlkp., ul.Dekerta 93

Procedura postępowania w przypadku
wystąpienia u dzieci objawów chorobowych
w Niepublicznym Przedszkolu z oddziałami Integracyjnymi „Chatka Małolatka”
w Gorzowie Wlkp., ul.Dekerta 93
1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE (bez objawów
chorobowych i urazów). Katar to także choroba. W przypadku stwierdzenia u dziecka
alergii (np. przewlekły katar lub kaszel), rodzice zobowiązani są do przedłożenia
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
2. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych bądź po urazach (złamania, zabiegi
chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego
wyleczenia.
3. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu
nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.
4. Gdy wyraźnie widać u dziecka i/lub dziecko skarży się np. na ból głowy, ucha czy ma
podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy nie zagrażające jego zdrowiu i
życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny i mogące być objawem rozwijającej się
choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności
niezwłocznego odebranie chorego dziecka z przedszkola. W przypadku niemożności
nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie
dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców
do odbioru dziecka
i sporządzają z tego notatkę.
5. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację
o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie
pobytu w przedszkolu.
6. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji
lekarskiej, nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem
pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia
ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
7. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, pasożytniczej
lub zatrucia pokarmowego, rodzice zobowiązani są do poinformowania dyrektora
placówki lub nauczyciela o zachorowaniu dziecka, a nauczyciel ma obowiązek
poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące
objawy
u dzieci. Dzieci z objawami chorobowymi (w tym z wszawicą) nie mogą uczęszczać
do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Postępowanie w w/w przypadkach
reguluje Procedura Postępowania Na Wypadek Wystąpienia Choroby Zakaźnej.
8. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, przedszkole może poprosić
rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia, zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia.
9. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców
na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole nie
respektuje życzeń rodziców dotyczących tego, aby dzieci po przebytej chorobie i dłuższej
nieobecności nie wychodziły na powietrze.
10. Rodzice/opiekunowie nie zostawiają w szatni lub innych miejscach żadnych leków dla
dzieci.
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11. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych
oraz w postaci maści i żelu.
12. Są okoliczności, w których nauczyciel może podać dziecku lek (zgodnie ze stanowiskiem
Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie podawania leków dzieciom przez
nauczycieli w placówkach oświatowych). Dzieje się tak tylko w odniesieniu do dziecka
z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków.
Rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji:
na jaka chorobę dziecko choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku,
dawkowanie). Konieczne jest dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia
do podawania dziecku leków (zał. 1). Nauczyciel musi wyrazić zgodę na to, że będzie
podawać dziecku leki.
13. Wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka
wymaga wykonywania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka
chorego na cukrzycę, podania leku droga wziewną dziecku choremu na astmę) (zał. 2).

Postanowienia końcowe:
1. Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie, nauczyciele
oraz pracownicy przedszkola.
2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Zatwierdził (data, podpis)

Z procedurą zapoznałem/am się:
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