
 

 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia 

chorób pochodzenia pasożytniczego tj. wszawicy i                    

świerzbu w Przedszkolu  Publicznym nr 11 w Brzegu   

 
      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 
 

Cel procedury                                                                                

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci oraz 

ochronę przed rozprzestrzenieniem się chorób pasożytniczych                 

w placówce.                                                                                           

Zakres procedury                                                                              

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia 

chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego, tj. wszawicy i 

świerzbu w placówce.                                                                    

Uczestnicy postępowania                                                                  

1.Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość 

konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry i włosów 

własnego dziecka.                                                                    

2.Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania 

dyrektorowi sygnałów dotyczących pojawienia się chorób 

pasożytniczych w placówce.                                                       

3.Pracownicy niepedagogiczni: winni zgłosić swoje podejrzenia, 

co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie 

nauczycielowi, bądź dyrektorowi .                                                

4.Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom 

higienicznych warunków pobytu w placówce, a pracownikom 

higienicznych warunków pracy.                                                           

Sposób prezentacji procedury                                                   

1.Zapoznanie rodziców z obowiązującą w przedszkolu procedurą 

oraz realizowanymi działaniami profilaktycznymi na zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego .             

2.Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedury. 
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 Opis procedury                                                                                    

1.Dyrektor lub nauczyciel informuje wszystkich rodziców o 

stwierdzeniu choroby pasożytniczej w grupie dzieci, z zaleceniem 

codziennej kontroli skóry i włosów dziecka oraz domowników.              

2.Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości 

skóry, włosów dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności 

pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby rodzic 

powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie placówkę.          

3.Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia 

chorób pasożytniczych spoczywa na rodzicach.                                          

4.W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby 

zapobiec przenoszeniu się choroby na inne dzieci                                           

5.W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań 

nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej 

radykalnych kroków (zawiadomienie Ośrodka Pomocy 

Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją 

funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia 

potrzebnego wsparcia). 
 


