Procedura postępowania
w przypadku stwierdzenia u dzieci wszawicy
1. W przypadku wystąpienia wszawicy u dziecka nauczyciel, bądź rodzice są obowiązani do
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu dyrektorowi przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola zarządza niezwłoczne poinformowanie o fakcie wystąpienia
wszawicy wszystkich pracowników przedszkola.
3. Informacja o wystąpieniu wszawicy jest niezwłocznie wywieszana na tablicy ogłoszęń w
przedszkolu. O sytuacji rodzice są także informowani indywidualnie poprzez
umieszczenie w półce indywidualnej dziecka w szatni oraz w formie mailowej.
4. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba zawiadamia rodziców/opiekunów dziecka,
u którego stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów
higienicznych skóry głowy.
5. W wypadku stwierdzenia obecności żywych pasożytów albo larw (gnid) rodzic jest
zobowiązany do oczyszczenia dziecku głowy z pasożytów oraz gnid we własnym zakresie.
W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się
pasożytów na inne dzieci.
6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, dyrektor przedszkola
upoważnia pielęgniarkę lub inną osobę posiadającą stosowne kwalifikacje, po uprzednim
otrzymaniu zgody rodziców, do kontroli czystości skóry głowy dzieci, z zachowaniem
zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu),
7. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli
higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
8. Pielęgniarka lub inna osoba posiadająca stosowne kwalifikacje informuje dyrektora o
wynikach kontroli i skali zjawiska w poszczególnych grupach.
9. Pielęgniarka jest zobowiązana do nie ujawniania nazwiska dziecka, u którego zauważono
wszawicę. Taką informację otrzymują tylko rodzice/opiekunowie dziecka. W razie
potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania
się kuracji wszystkich domowników oraz wypraniu i wyprasowaniu pościeli i używanej
ostatnio odzieży w temperaturze nie niższej niż 60’C. Monitoruje skuteczność działań
rodziców.
10. Pielęgniarka lub inna osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, upoważniona przez
dyrektora, po upływie 7-10 dni ponownie kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po
przeprowadzonych przez rodziców zabiegach higienicznych a następnie informuje
dyrektora o wynikach kontroli.
11. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie ponownej kontroli
higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
12. Ponowna kontrola stanu czystości skóry głowy dzieci odbywa się z zachowaniem zasady
intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu) po uprzednim
ponownym otrzymaniu zgody rodziców.

