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HEALTH AND SAFETY POLICY 

1. In case of visible symptoms: 

• fever over 37,4°C, 

• cough, 

• sneezing, 

• running nose with mucus or blocked nose, 

• headache, 

• rash, bumps, 

• vomiting, 

• pink eye (conjunctivitis), 

• diarrhea, 

• lice/nits, 

• herpes, 

parents will be notified immediately to collect their child from the preschool. 

2. The student who is sick and taking medicine should remain at home until full 

recovery. 

3. School nurse or other authorized preschool staff can administer Paracetamol 

only with parents’ written permission. 

4. All preschool teachers have valid pediatric first aid training. 

5. If the student suffers from chronic illness (e.g. asthma, allergy, diabetes) the 

parent is obliged to inform the teacher and the school nurse. 

6. Teachers and other school employees are not authorized to administer any 

medicines other than Paracetamol. 

7. If the student is not healthy enough to go outside during scheduled school 

activities he/she should remain at home. 

8. After suffering from contagious disease or longer absence at school caused by 

other illness parents are obliged to provide medical certificate from the doctor 

concerning child’s health. 

9. Every absence longer than 3 days should be reported to the school office (by 

email or telephone). 

10. If a student suffers from: diarrhea, vomiting, fever he/she has to remain at 

home for at least 24 hours for further observation. 

11. If an antifebrile medicine needs to be administered to the student the 

preschool is obliged to inform the parents and note this fact in the nurse’s 

register. 

12. In case of serious injuries or accidents the school is obliged to inform the 

parents and call an ambulance. 

13. Students shall go outside daily, unless it’s very windy, rainy or the 

temperature is below -5 Celsius degrees. 
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ZDROWOTNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

1. W przypadku wystąpienia widocznych objawów chorobowych:  

• gorączka powyżej 37,4°C, 

• kaszel, 

• kichanie, 

• katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem, 

• ból głowy, 

• wysypka, zaczerwienienie skóry, 

• wymioty, 

• zapalenie spojówek, 

• biegunka, 

• wszy/gnidy, 

• opryszczka, 

należy natychmiast powiadomić rodziców chorego ucznia o konieczności zabrania dziecka 

z przedszkola. 

2. Jeżeli uczeń jest chory i przyjmuje leki, powinien zostać w domu aż do czasu 

ustąpienia objawów choroby. 

3. Pielęgniarka przedszkolna lub inna osoba upoważniona ma obowiązek podania 

dziecku Paracetamol tylko za wyłączną i pisemną zgodą rodziców. 

4. Wszyscy pracownicy przedszkola posiadają aktualne pediatryczne szkolenie 

z pierwszej pomocy. 

5. Jeżeli dziecko cierpi na jakąkolwiek chorobę przewleklą (np. astma, alergia, 

cukrzyca), rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela oraz 

pielęgniarkę przedszkolną. 

6. Pracownicy przedszkola nie są uprawnieni do podawania uczniom na prośbę 

rodziców leków innych niż Paracetamol. 

7. Jeżeli dziecko nie jest dostatecznie zdrowe, by wychodzić na plac zabaw w ramach 

zajeć lekcyjnych, powinno pozostać w domu. 

8. Po przejściu choroby zakaźnej oraz dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu 

z powodu innej choroby, rodzic ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie 

stwierdzające stan zdrowia dziecka. 

9. Każda nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 3 dni musi być zgłaszana 

do sekretariatu telefonicznie lub emailowo. 

10. Jeżeli u dziecka wystąpiły objawy typu: biegunka, wymioty, gorączka, musi ono 

pozostać w domu na co najmniej 24 godz. w celu obserwacji. 

11. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba podania dziecku środka przeciwgorączkowego, 

przedszkole ma obowiązek poinformować o tym opiekunów dziecka i fakt ten 

odnotować w rejestrze pielęgniarskim. 

12. W przypadku poważnych urazów i wypadków szkolnych, sekretariat przedszkola 

informuje o zdarzeniu rodziców dziecka i jednocześnie ma obowiązek wezwać 

ambulans medyczny w celu szybkiej interwencji lekarskiej. 

13. Uczniowie wychodzą na podwórko codziennie, chyba że jest bardzo wietrznie, pada 

deszcz lub temperatura spada poniżej -5 stopni Celsjusza. 


