PROCEDURA DOTYCZACA POSTĘPOWANIA NA WYPDEK WYSTĄPIENIA ZATRUCIA W
PRZEDSZKOLU
12.

Nauczyciel, który stwierdził u dziecka zaburzenia żołądkowo-jelitowe otacza je opieką,
udziela pomocy w radzeniu sobie z objawami choroby oraz spokojnie rozmawia z dzieckiem o
dolegliwościach w sposób niewzbudzający w nim lęku. Zapewnia dziecku możliwośd
położenia się, dyskretnego korzystania z toalety i wykonywania zabiegów higienicznych,
podaje płyny do picia.
1.

Nauczyciel informuje dyrektora o podejrzeniu zatrucia pokarmowego u dziecka,
przedstawia zaobserwowane objawy i intensywnośd ich występowania.
2.

Dyrektor, po obejrzeniu dziecka, powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych
opiekunów) o stanie jego zdrowia, informuje o okolicznościach zdarzenia i dotychczas
podjętych działaniach. Przy nasilaniu się objawów wskazuje potrzebę szybkiego kontaktu z
lekarzem i wezwania pogotowia ratunkowego. Ustala, kiedy rodzice zgłoszą się do
przedszkola.
3.

Z przebiegu interwencji zespołu ratunkowego powinna byd sporządzona notatka opisująca
szczegółowo jej przebieg i stanowisko rodziców w sprawie udzielenia dziecku pomocy
medycznej, w szczególności w przypadku zabrania dziecka do domu bez badania.
Decyzja o badaniu i leczeniu dziecka należy do rodziców. Nawet jeśli występuje potencjalne
zagrożenie życia dziecka, dyrektor przedszkola nie może zamiast rodziców współpracowad z
lekarzem i działad wbrew ich woli. Ryzyko wystąpienia komplikacji ponoszą rodzice i nie mogą
dyrektora przedszkola obarczad odpowiedzialnością za swoje decyzje. W przypadku gdy
rodzice rezygnują z udzielenia pomocy dziecku na terenie przedszkola, dyrektor powinien
poprosid ich o podpisanie odpowiedniego oświadczenia.
W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zatruciu pokarmowym u
nauczyciela lub innego pracownika dyrektor zwalnia ich z obowiązku wykonywania pracy.
Zależnie od stanu pracownika zleca udanie się do lekarza lub wzywa pogotowie ratunkowe.
4.

W razie choroby nauczyciela konieczne jest zapewnienie opieki nad danym oddziałem.
Dyrektor powinien przydzielid godziny doraźnego zastępstwa innemu nauczycielowi lub sam
zrealizowad godziny w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
W sytuacji gdy wystąpią co najmniej dwa podobne zachorowania, dyrektor informuje
pracowników o podejrzeniu zbiorowego zatrucia pokarmowego. Zobowiązuje nauczycieli do
niezwłocznego sprawdzenia w grupach czy u innych dzieci występują objawy zatrucia
pokarmowego i ilu wychowanków to dotyczy. Poleca pracownikowi odpowiedzialnemu za
żywienie w przedszkolu sporządzenie imiennej listy dzieci i pracowników skarżących się na
problemy żołądkowe.
5.

Osoba odpowiedzialna za żywienie w przedszkolu, na polecenie dyrektora, podejmuje
próbę wstępnego ustalenia prawdopodobnego źródła zatrucia, poprzez sprawdzenie:
6.


czystości kuchni, naczyo i sprzętów kuchennych,



sposobu przechowywania żywności łatwo psującej się, surowego drobiu, mięsa i jaj,



sposobu przygotowywania potraw z mrożonego drobiu, mięs i ryb, surowych jaj do
wyrobu potraw i deserów,


terminów ważności produktów i szczelności opakowao.

Dyrektor wydaje polecenie zabezpieczenia podejrzanych produktów i żywności.
Informuje pracowników o prawdopodobnym źródle zatrucia, podjętych działaniach i
ustaleniach.
1.

O prawdopodobnym zbiorowym zatruciu pokarmowym w przedszkolu dyrektor lub
upoważniony przez niego pracownik informuje:
2.


paostwowego inspektora sanitarnego,



organ prowadzący,



kuratora oświaty,



wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Dyrektor nie może zrezygnowad z powiadomienia inspektora sanitarnego o zatruciu
pokarmowym w przedszkolu, nawet jeśli wezwany do chorych dzieci lekarz uprzedzi go o
swoim obowiązku zgłoszenia paostwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu tego
faktu w ciągu 24 godzin. Paostwowy powiatowy inspektor sanitarny niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszenia wszczyna dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia czynnika
chorobotwórczego zachorowao, źródła zakażenia, dróg jego szerzenia się oraz podjęcia
działao zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się.
Dyrektor i pracownicy przedszkola współpracują z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną prowadzącą dochodzenie epidemiologiczne. Zależnie od wyniku
dochodzenia epidemiologicznego stosują się do wydawanych zaleceo i decyzji.
1.

Jeśli paostwowy inspektor sanitarny stwierdzi, że zatrucie wynika z istotnych uchybieo w
działalności przedszkola, zawiadomi organ prowadzący.
Dyrektor omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny zatrucia pokarmowego w
przedszkolu oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im w przyszłości. Wydaje
zarządzenie w tej sprawie wskazując na: przestrzeganie zasad higieny osobistej, mycie rąk
przed jedzeniem, staranne mycie warzyw i owoców, właściwe przygotowanie i
przechowywanie żywności, unikanie nieświeżych i przeterminowanych produktów.
2.

Dyrektor gromadzi dokumentację potwierdzającą podjęte w przedszkolu działania
związane z zatruciem pokarmowym. Stanowid ją będzie:
3.


notatka z przebiegu interwencji zespołu ratunkowego,



oświadczenia rodziców rezygnujących z udzielenia pomocy choremu dziecku na
terenie przedszkola,


zapisy w protokole z zebrania rady pedagogicznej,



imienna lista dzieci i pracowników skarżących się na problemy żołądkowe.



pisma powiadamiające o zatruciu pokarmowym skierowane do paostwowego
inspektora sanitarnego, organu prowadzącego, kuratora oświaty i rodziców dzieci,



zalecenia i decyzje wydane przez inspektora sanitarnego,

zarządzenie dyrektora z potwierdzeniem zapoznania się z nim pracowników
przedszkola.

