
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2019 z dnia 18.10.2019r.  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZATRUCIA W PRZEDSZKOLU NR 

286 W WARSZAWIE 

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. 2003 nr 6 poz. 69) 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985 nr 12 

poz. 49) 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 

oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 

1287, 1680, 1681 i 1818) 

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że w przedszkolu doszło do zatrucia 

pokarmowego:  

1. 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 możliwość położenia się, dyskretnego korzystania z toalety i 

wykonywania zabiegów higienicznych, podaje płyny do picia.  

 

2. Nauczyciel informuje dyrektora o podejrzeniu zatrucia pokarmowego u dziecka, 

przedstawia zaobserwowane objawy i intensywność ich występowania.  

 

3. Nauczyciel 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.  

 

4. Z przebiegu interwencji zespołu ratunkowego powinna być 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. W przypadku 

gdy rodzice rezygnują z udzielenia pomocy dziecku na terenie przedszkola, dyrektor 

powinien poprosić ich o podpisanie odpowiedniego oświadczenia.  

 

5. 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. W razie choroby nauczyciela konieczne jest zapewnienie opieki nad 

danym oddziałem. Dyrektor powinien przydzielić godziny doraźnego zastępstwa 

innemu nauczycielowi. 

 

6. W sytuacji gdy wystąpią co najmniej trzy 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.  

 

7. Dyrektor powiadamia organ prowadzący  

 

8. Dyrektor powiadamia intendenta o zdarzeniu w celu podęcia próby wstępnego 

ustalenia prawdopodobnego źródła zatrucia, poprzez sprawdzenie: 

 czystości kuchni, naczyń 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 opakowań. 

9. prawdopodobnym zbiorowym zatruciu pokarmowym w przedszkolu dyrektor lub 

upoważniony przez niego pracownik informuje: 

 państwowego inspektora sanitarnego, 

 organ prowadzący,  

 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

10. Dyrektor i pracownicy przedszkola współpracują z Powiatową Stacją Sanitarno - 

Epidemiologiczną prowadzącą dochodzenie epidemiologiczne. Zależnie od wyniku 

dochodzenia epidemiologicznego stosują się do wydawanych zaleceń i decyzji. 

 

11. Dyrektor gromadzi dokumentację potwierdzającą podjęte w przedszkolu działania 

związane z zatruciem pokarmowym. Stanowić ją będzie: 

 notatka z przebiegu interwencji zespołu ratunkowego, jeżeli do takiej dojdzie, 

 pisma powiadamiające o zatruciu pokarmowym skierowane do państwowego 

inspektora sanitarnego, organu prowadzącego, rodziców dzieci,  

 zalecenia i decyzje wydane przez inspektora sanitarnego. 

 


