
Plan działań przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka

1. Do przedszkola nie przyprowadza się dziecka chorego.
2. W przedszkolu zabronione jest podawanie jakichkolwiek leków.
3. Przedszkole wysyła do domu dziecko w następujących przypadkach gdy:

– dziecko jest zbyt chore, by uczestniczyć w zajęciach,
– stan dziecka wymaga fachowej opieki,
– stan dzieci naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą,
–  na  ciele  dziecka  zaobserwuje  się  wysypkę,  której  towarzyszy  podwyższona 

temperatura ciała oraz w przypadku pojawienia się swędzących, pęcherzykowatych 
wyprysków,

– dziecko zachowuje się niepokojąco /płacz, drażliwość, apatia/, i stan ten utrzymuje się 
dłuższy czas,

– dziecko ma objawy ropnego zapalenia spojówek,
– dziecko ma problemy z oddychaniem,
– dziecko ma biegunkę lub wymioty,
– dziecko ma owrzodzoną jamę ustną,
– zaobserwowano symptomy chorób zakaźnych,
– dziecko kilkakrotnie zwraca uwagę na określone dolegliwości.

4. Dziecko może wrócić do przedszkola w następujących przypadkach i terminach:

Zapalenie  gardła  lub  górnych  dróg  oddechowych  –  po  24  godzinach  leczenia,  lub  po  24 
godzinach od chwili ustąpienia wysokiej temperatury.
Owrzodzenie jamy ustnej – w terminie ustalonym przez lekarza.
Zapalenie spojówek – po 24 godzinach od chwili rozpoczęcia leczenia.
Wszy lub świerzb – do ustąpienia objawów, wyleczenia i usunięcia pasożytów.
Glista ludzka i owsiki – do całkowitego wyleczenia i przedłożenia dyrektorowi dwóch aktualnych 
badań na obecność pasożytów.
Wietrzna ospa – 2 tygodnie po pojawieniu się wysypki.
Liszajec – po 24 godzinach od rozpoczęcia leczenia.
Świnka – 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów.
Koklusz – po 5 dniowym okresie zażywania antybiotyków.

5. We wszystkich przypadkach konieczna jest konsultacja lekarska !
6. Po zażywaniu antybiotyków dziecko jest osłabione i wymaga kwarantanny!
7. Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, 

jeżeli  w jego oczach lub  nosie  zaobserwowano ropną wydzielinę,  jeżeli  dziecko bardzo 
kaszle, lub gdy odczuwa ból zęba, gardła, ucha, albo odczuwa mdłości.

8. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń.
9. Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.
10. Nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, ponieważ zarażają innych podopiecznych.

Konsultacja lekarska: .........................................................................................................................

Opracowano na podstawie artykułu M. Broniszewskiej /W/ „Dyrektor Przedszkola”


