
 

I. Zadania podmiotów i zasady postępowania w przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej  

1. Rodzice:                                                                                                                             wyciąg z Procedury 
1) systematycznie dbają o higienę swojego dziecka, w tym na bieżąco dokonują przeglądu stanu czystości skóry, 

paznokci i głowy swojego dziecka,  

2) uważnie obserwują zachowania swoich dzieci i nie lekceważą takich zachowań, jak: niepokój, nerwowość, 

bezsenność, świąd, wymioty, biegunki, brak apetytu - w celu jak najszybszego potwierdzenia lub 

wyeliminowania choroby pasożytniczej dziecka  i w razie potrzeby podjęcia niezwłocznego leczenia zarówno 

dziecka, jak i członków rodziny, a także osób mających kontakt z dzieckiem, 

3) niezwłocznie informują nauczyciela grupy o wystąpieniu choroby pasożytniczej, 

4) w przypadku powiadomienia rodziców przez nauczyciela grupy o podejrzeniu  wystąpienia u dziecka choroby 

pasożytniczej – rodzice niezwłocznie  odbierają dziecko z placówki, celem zbadania i potwierdzenia lub 

wykluczenia choroby,  

5) nie przyprowadzają dziecka do przedszkola na czas choroby i leczenia, 

6) po zakończeniu leczenia, informują nauczyciela grupy o wyleczeniu dziecka z choroby pasożytniczej, 

7) systematycznie zaopatrują dzieci w chusteczki higieniczne oraz za swoją zgodą w ręczniki jednorazowe. 

2. Nauczyciele: 
1) podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec dzieci, rodziców i kadry przedszkola nt. wybranych 

chorób pasożytniczych mogących wystąpić u dzieci, na zajęciach i spotkaniach grupowych, takie jak: pogadanki, 

prezentacje multimedialne, przekazywanie materiałów informacyjnych, np. broszurek, ulotek, artykułów, 

organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia, sanepidu, ze szczególnym wskazaniem, iż leczeniu 

winni być poddani wszyscy członkowie rodziny i wszystkie osoby mające kontakt z dzieckiem, 

2) w przypadku powzięcia informacji od rodziców dziecka o chorobie pasożytniczej - niezwłocznie informują o tym 

fakcie dyrektora lub wicedyrektora, celem powiadomienia o chorobie ogółu rodziców, 

3) w przypadku podejrzenia nauczycieli o możliwości wystąpienia choroby pasożytniczej – niezwłocznie informują                        

o tym rodziców, 

4) zapewniają stały dostęp do chusteczek higienicznych  i jednorazowych ręczników, 

5) systematycznie kontrolują miejsca zabawy dzieci, szczególnie na placu zabaw oraz stan czystości pomieszczeń 

sanitarnych, z których korzystają dzieci; w razie zauważonych uchybień zgłaszają je do pracownika 

administracyjnego, dyrektora albo wicedyrektora,  

6) instruują dzieci o prawidłowym korzystaniu z sanitariów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, 

spuszczanie wody), myciu rąk po skorzystaniu  z toalety, myciu rąk przed posiłkami i po posiłkach, o 

prawidłowych zachowaniach podczas kichania i kaszlu, obowiązku wycierania nosa w jednorazową  chusteczkę, 

obowiązku wycierania rąk w jednorazowe ręczniki, zakazie wkładania rąk do buzi i obgryzania paznokci, zakazie 

wkładania zabawek do buzi, całowania dzieci i zabawek, …   

3. Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 
1) codziennego utrzymania czystości sal i pomieszczeń sanitarnych, z których korzystają dzieci i personel 

przedszkola, w tym dokonywania codziennej dezynfekcji stołów i sanitariatów, 

2) wietrzenia pomieszczeń,  

3) przestrzegania prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją, 

4) systematycznego uzupełnienia mydła i ręczników jednorazowych, 

5) przestrzegania zasad zdrowego i higienicznego podawania posiłków, 

6) współpracy z nauczycielami w ramach podejmowanych działań profilaktycznych dla rodziców i wychowanków. 

4. Pracownicy administracyjni – intendent, pomoc administracyjna zobowiązani są do: 

1) sprawowania nadzoru i kontroli nad stanem czystości przedszkola, 
2) sporządzania protokołów pokontrolnych i przekazywania ich do dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, 

3) w razie potrzeby, wspólnie z dyrektorem i wicedyrektorem podejmowania działań naprawczych, zmierzających 

do eliminowania ewentualnych uchybień w zakresie stanu czystości placówki, 

4) informowania dyrektora i wicedyrektora o zgłaszanych lub zauważonych chorobach pasożytniczych. 

5. Dyrektor, wicedyrektor: 
1) informuje ogół rodziców poprzez ogłoszenie o wystąpieniu w przedszkolu choroby pasożytniczej, 

2) w przypadku wystąpienia trudności w zakresie współpracy pomiędzy rodzicami a przedszkolem dotyczącej 

leczenia dziecka z choroby pasożytniczymi, dyrektor lub wicedyrektor, we współpracy z nauczycielami 

podejmuje współpracę z opieką społeczną w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom, 

3) prowadzi lub organizuje szkolenia kadry w zakresie działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania 

chorób pasożytniczych,  

4) sprawuje nadzór nad podejmowanymi i organizowanymi działaniami prewencyjnymi i edukacyjnymi ze strony 

nauczycieli wobec dzieci i rodziców. 

 


