
Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 3/2017

Dyrektora Żłobka Gminnego w Wysokiej

Z dnia 07.03.2017 r.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia  choroby zakaźnej, przewlekłej,

pasożytniczej

w Żłobku Gminnym w Wysokiej

Wstęp

Niniejsza  procedura  jest  tylko  wytyczną  do  postępowania.  Jej  skuteczność  zależy  od wzajemnego

zaufania,  rozmów  oraz  współpracy  pracowników  żłobka  z  rodzicami i  między  rodzicami.  Ma

mobilizować  rodziców  i  pracowników  Żłobka Gminnego w Wysokiej do  współpracy  w  sprawie

zdrowia   dzieci,  w  szczególności  w  sytuacji  wystąpienia  

u  wychowanków  żłobka  chorób  zakaźnych  i   innych   np.   pasożytniczych.   Dla   dobra   naszej

społeczności  –dzieci   i   dorosłych  -szczególne  znaczenie  ma  niezwłoczne  powiadamianie  

o wystąpieniu u dziecka choroby, a  w  przypadku  choroby  zakaźnej  dostarczenie  przez  rodziców,

nie  później  niż  w  dniu powrotu dziecka do żłobka, zaświadczenia o tym, że jest zdrowe.

Choroba przewlekła

1. Dyrektor pozyskuje od rodziców/opiekunów prawnych dziecka szczegółowe informacje na temat

choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

2.  Dyrektor  przekazuje  informacje  o  chorobie  pielęgniarce  i    zobowiązuje  ją  do  przekazania

opiekunom informacji  na temat tej choroby.

3. Dyrektor organizuje szkolenie pracowników żłobka w zakresie postępowania z chorym dzieckiem,

na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Szkolenie może przeprowadzić

pielęgniarka, jeśli posiada fachową wiedzę na temat danej choroby.

4.  Dyrektor  ustala  formy  stałej  współpracy  z  rodzicami/opiekunami  prawnymi  tego  dziecka  oraz

zobowiązuje wszystkich pracowników żłobka do bezwzględnego przestrzegania ustaleń i zaleceń.

5. Dyrektor wspólnie z pielęgniarką i opiekunkami zatrudnionymi w żłobku dostosowuje formy pracy

dydaktycznej, dobór treści i metod zabaw i nauczania do możliwości psychofizycznych tego dziecka, 

a  także  stara  się  w  miarę  możliwości  objąć  go  różnymi  formami  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej.

6.  Leki w żłobku mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to,  aby umożliwić dziecku

przewlekle choremu korzystanie z opieki w żłobku.

7. Leki dziecku przewlekle choremu może podać tylko pielęgniarka.



8. Pielęgniarka jest zobowiązana przestrzegać następujących zasad:

• zobowiązać  rodziców/prawnych  opiekunów  do  przedłożenia  pisemnego  zaświadczenia

lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie

leku, sposobie i okresie jego dawkowania

• wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego imiennego upoważnienia: do kontroli

cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę

• powiadomić  Dyrektora  o  sytuacji  i  przedłożyć  dokumentację  medyczną  dziecka  oraz

upoważnienie rodziców/prawnych opiekunów

• na  podstawie  zaświadczenia  lekarskiego  i  upoważnienia  rodziców/  prawnych  opiekunów,

Dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, osoby do  nadzorowania podawania leku.

Pielęgniarka  podaje  lek  i  odnotowuje  ten  fakt  w  rejestrze  podawanych  leków  poprzez  zapisanie

imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania dawki, a druga nadzoruje

w/w czynności: obydwie osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania

tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.

9.Lek przekazany przez rodzica do żłobka jest przechowywany w szafie zamykanej na klucz wskazanej

przez Dyrektora żłobka.

10.Pielęgniarka  wraz  z  osobą  nadzorującą  podawanie  leku  każdorazowo  zaraz  po  podaniu  leku

umieszczają go w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu zabezpieczając przed dostępem przez osoby

nieupoważnione.

Choroba zakaźna

1.Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować żłobek o chorobie zakaźnej u dziecka.

2.Dyrektor  ma  obowiązek  poinformowania  rodziców  o  przypadku  wystąpienia  choroby  zakaźnej  

w żłobku.

3.Woźne  mają obowiązek  umyć meble i zabawki  środkami dezynfekującymi. 

4.Dalsze działania w takiej sytuacji Dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.

5.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej żłobek  ma prawo żądać od rodzica, a rodzice

są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

Wykaz chorób zakaźnych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Procedury.

 

Choroba pasożytnicza

1.W  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia  u  dziecka  choroby  pasożytniczej , rodzice/ opiekunowie

prawni dziecka uczęszczającego do żłobka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki  

o zachorowaniu dziecka.



2.  W  przypadku  podejrzenia  przez  opiekunkę  choroby  pasożytniczej  u  dziecka  (np.  wszawicy),

powiadamia ona o tym pielęgniarkę. Po potwierdzeniu przez pielęgniarkę podejrzeń , powiadamia

ona rodziców. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia pasożytów spoczywa na

rodzicach.  

W razie potrzeby pielęgniarka informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników

i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje Dyrektora żłobka o wynikach kontroli i skali

zjawiska.

3.Dyrektor żłobka  niezwłocznie  powiadamia  innych  rodziców  o  wystąpieniu  przypadków  choroby 

pasożytniczej u dzieci.

4.Rodzic  zobowiązany  jest  do  regularnego  sprawdzania  czystości  skóry  i  włosów  dziecka  w  celu

wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. 

5.  W uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor  żłobka  zarządza  dokonanie  przez  pielęgniarkę  kontroli

czystości  skóry  głowy wszystkich dzieci  w grupie za zgodą rodziców oraz wszystkich pracowników

żłobka, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). 

6.W  trakcie  leczenia  choroby  pasożytniczej  dziecko  musi  pozostać  w  domu,  żeby  zapobiec

przenoszeniu  się  pasożytów na  inne  dzieci  uczęszczające do żłobka.  Dziecko  wraca  do żłobka  po

zakończeniu leczenia.

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor żłobka.

2.  Do przestrzegania postanowień niniejszej  procedury zobowiązani  są wszyscy pracownicy żłobka

oraz rodzice/ opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka.



Załącznik nr 1

do Procedury postępowania w przypadku wystąpienia  choroby zakaźnej, przewlekłej, pasożytniczej

w Żłobku Gminnym w Wysokiej

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ WIEKU DZIECIĘCEGO 

1)biegunki dzieci do lat 2,
2)błonica,
3)borelioza
4)cytomegalia,
5)grypa,
6)grzybice,
7)krztusiec,
8)lamblioza (giardioza),
9)mononukleoza,
10)nagminne zapalenie przyusznic (świnka),
11)odra,
12)ospa wietrzna,
13)owsica,
14)płonica,
15)różyczka,
16)robaczyca (owsica, bąblowica, glistnica) 
17)świerzb,
18)tężec,
19)toksokaroza,
20)toksoplazmoza
21)wszawica,
22)choroba bostońska
23)zakażenia meningokokowe,
24)zatrucia pokarmowe,
25) gorączka trzydniowa (rumień nagły)


