
POMIAR TEMPERATURY CIAŁA + DZIAŁANIA PREWENCYJNE 

1. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia 
zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie placówki wprowadza się 
obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u: 

 wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki, 

 dzieci korzystających z zajęć na terenie placówki po uzyskaniu zgody 
rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Pomiaru temperatury dokonuje się u pracowników i dzieci.  
W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy, w przypadku dziecka przed 
rozpoczęciem zajęć. 

3. Pomiaru temperatury u pracowników dokonuje pracownik obsługi pełniący aktualnie 
dyżur na portierni. 

4. Pomiaru temperatury u dzieci dokonuje nauczyciel przyjmujący dzieci na zajęcia                
w swojej grupie. 

5. Pomiaru temperatury należy dokonywać termometrem bezdotykowym.  
6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe 

oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).  
7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba 

dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym 
dyrektora. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną - poprzez 
zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

8. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C (potwierdzonej  
w dwukrotnym badaniu) dyrektor/lub wyznaczony pracownik podejmuje następujące 
działania: 

a) pracownik, u którego stwierdzono  podwyższoną temperaturę zaprzestaje 
wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do 
wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia; 

b) zachowując bezpieczną odległość, dyrektor/lub wyznaczony pracownik 
przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem 
celem weryfikacji stanu zdrowia; 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;  
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora.  

9. W przypadku zbadania  u dziecka  temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej  
w dwukrotnym badaniu) dyrektor/lub wyznaczony pracownik podejmuje następujące 
działania: 

a) dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką 
nauczyciela lub wyznaczonego pracownika przechodzi do wyznaczonego  
odizolowanego pomieszczenia; 



b) dyrektor/ lub wyznaczony pracownik kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi 
opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych 
niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;  

c) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko  
z placówki  i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem; 

d) do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa  
w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub 
pracownika obsługi; 

e) o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni 
niezwłocznie informują dyrektora.  

10. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 
uzasadnionej potrzeby. 

11. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych 
stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.  

12. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: 
gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, 
bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora, który podejmuje działania opisane 
w pkt. 8.  

13. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy. 

 
 


