Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Wieliczce
1) Wprowadza się ograniczenie wstępu dla rodziców i opiekunów przyprowadzających i odbierających
dzieci wyłącznie do dostępu do drzwi wejściowych do budynku z zachowaniem zasady „1 rodzic z
dzieckiem w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem”.
2) W przedszkolu wydziela się pomieszczenia pełniące rolę izolatorium, które wyposaża się w środki
ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.
3) Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Podczas przyjęcia,
dziecku dokonuje się kontrolnego pomiaru temperatury.
4) Jeśli podczas przyjęcia dziecko przejawia objawy chorobowe, nie zostaje dopuszczone do udziału w
zajęciach, zaś rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka do domu, pracownik przedszkola instruuje
rodzica o konieczności zasięgnięcia porady medycznej.
5) W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia, iż przyprowadzone dziecko albo rodzic/opiekun
przejawia objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:
- zidentyfikować dane osobowe dziecka lub rodzica/opiekuna,
- wstrzymać dalsze przyjmowanie dzieci do przedszkola,
- odseparować przyjęte wcześniej dzieci pod opieką nauczycieli w salach dydaktycznych,
- poinformować służby sanitarne i postępować zgodnie z ich zaleceniami,
- w razie podejrzenia zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe wskazując na możliwość
zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
6) Jeśli podczas pobytu w przedszkolu dziecko (lub dzieci) przejawia objawy chorobowe takie jak:
podwyższona temperatura (powyżej 37 oC - dzieciom profilaktycznie dokonuje się pomiaru temperatury w
ciągu dnia), kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy:
- odizolować dziecko w wyznaczonym pomieszczeniu izolatorium (w tym zaopatrzenie dziecka, które
ukończyło 4 rok życia w jednorazową maseczkę), zapewniając mu opiekę osoby dorosłej i stosując przy tym
środki ochrony osobistej (fartuch, kombinezon, osłona twarzy),
- dokonać pomiaru temperatury u dziecka,
- poinformować służby sanitarne i postępować zgodnie z ich zaleceniami,
- w razie podejrzenia zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe wskazując na możliwość
zarażenia wirusem SARS-CoV-2,
- poinformować rodziców dzieci przebywających w przedszkolu o konieczności wcześniejszego odebrania
dziecka (telefonicznie, e-mailowo), o konieczności obserwacji dziecka i skorzystania z teleporady
medycznej.
7) W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia podczas przyjęcia lub pobytu dziecka w
przedszkolu, iż dziecko albo rodzic/opiekun przejawia objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy
poinformować o sytuacji organ prowadzący.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – pomiar
temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w
Wieliczce. Dane dziecka będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem
się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO* w związku z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2)
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 59 ze zm.).
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z ich szczególną
sytuacją. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie
Przedszkola oraz na stronie internetowej
Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a uniemożliwienie
jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu dziecka w przedszkolu.
Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Wieliczce jest Pan Tomasz
Więckowskiego i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu poczty e-mail:
iod2@synergiaconsulting.pl za pomocą tel: 693 337 954

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO).

