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Uchwała Ra

PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA
w przypadku złego stanu zdrowia dziecka
Kiedy naleŜy wysłać chore dziecko do domu?
1. Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu,
jeŜeli
z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie
uczestniczyć w zajęciach
LUB
2. jeśli jego stan wymaga fachowej opieki
LUB
3. jeśli naraŜa inne dzieci na zaraŜenie się chorobą.

Objawy zaobserwowane u dziecka, upowaŜniające nauczyciela
do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka
do domu:
 SKÓRA: jeŜeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura
ciała dziecka jest podwyŜszona LUB jeśli wysypce
towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka LUB jeśli dziecko
ma liszajec (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);
 OCZY: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest
zaróŜowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się
substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);

 ZACHOWANIE: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia
LUB jest poirytowane, płacze częściej niŜ zwykle
(szczególnie dzieci najmłodsze);
 SYSTEM ODDECHOWY:
z oddychaniem

dziecko

ma

problemy

 SYSTEM TRAWIENIA: dziecko ma biegunkę, w ciągu
ostatnich 24 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba
Ŝe wymioty nie są skutkiem choroby zakaźnej);
 JAMA USTNA: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub
owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust;
 Symptomy powaŜnych chorób

Kiedy dziecko moŜe wrócić do przedszkola?
Minimalne wymaganie ustalone przez lekarzy
 WIETRZNA OSPA – minimum 6 dni po pojawieniu się
wysypki
 LISZAJEC – po 24 godz. od rozpoczęcia leczenia
(z koniecznością powiadomienia nauczyciela i dyrektora
placówki)
 WSZY LUB ŚWIERZB - następnego dnia po rozpoczęciu
leczenia ( z koniecznością powiadomienia nauczyciela
i dyrektora)
 ZAPALENIE SPOJÓWEK – po 24 godz. od chwili
rozpoczęcia leczenia

 ŚWINKA - 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych
gruczołów za uszami
 ZAPALENIE GARDŁA LUB GÓRNYCH DRÓG
ODDECHOWYCH – po 24 godz. leczenia oraz po24 godz.
od chwili ustąpienia wysokiej temperatury
 OWRZODZENIE JAMY
ustalonym przez lekarza
 KOKLUSZ –
antybiotyków

po

USTNEJ

5-dniowym

–

okresie

w

terminie

zaŜywania

 ODRA – 4 dni od chwili całkowitego zniknięcia wysypki
 Inne powaŜne choroby zakaźne
przez lekarza

- w terminie ustalonym

Inne zalecenia lekarzy :
Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka

i odseparowuje je od innych dzieci , jeŜeli w jego oczach i
nosie zaobserwowano zielonkawą lu Ŝółtawą flegmą, jeŜeli
dziecko kaszle flegmą LUB jeśli odczuwa ból zęba, gardła,
ucha albo odczuwa mdłości, nawet jeśli temperatura ciała nie
jest podwyŜszona.
Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza

i stosować się do jego zaleceń

