Załącznik nr 5
Procedura dotycząca wystąpienia zakażenia koronawirusem Covid-19
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430.
1. Do najczęstszych objawów wskazujące na zakażenie koronawirusem Covid-19 to:
gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. Do rzadszych symptomów
należą: ból mięśni, uczucie rozbicia, ból głowy, ból gardła.
2. O każdorazowym podejrzeniu zakażenia koronawirusa Covid – 19 natychmiast
poinformuj Dyrektora Placówki.
3. Pracownik ma obowiązek stworzenia listy osób, z którymi przebywał w tych samych
pomieszczeniach.
4. Pracownik, który zauważy u siebie niepokojące symptomy nie powinien przychodzić
do pracy.
5. Jeśli u pracownika zostały zauważone niepokojące objawy a przebywał on na
stanowisku pracy należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
6. Pomieszczenia, w których przebywał należy niezwłocznie zamknąć do momentu
przeprowadzenia dezynfekcji.
7. Pracownika, u którego występują wyżej wymienione objawy musi poinformować
telefonicznie:
 Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Warszawie ul. Żelazna 79,
00-875 Warszawa w godzinach 7:45–15:00 (22) 620 37 19 wew. 500 poza
godzinami pracy 502 171 171
 Skontaktować się ze szpitalem zakaźnym
Warszawa

ul. Wolska 37

Warszawa
Warszawa

ul. Szaserów 128
ul. Wołoska 137

(22) 335 52 61
261 817 519
(22) 810 80 89
(22) 508 20 00

Warszawa
– Ochota

ul. Żwirki i Wigury 63A

(22) 317 92 31

Wojewódzki Szpital Zakaźny
Wojskowy Instytut Medyczny
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital
Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w
Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno Izolacyjny i Pediatrii

lub
 infolinią NFZ w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości
podejrzenia koronawirusem Covid-19. Infolinia działa całodobowo, siedem dni
w tygodniu 800-190-590.
W żadnym wypadku pracownik nie powinien udać się do POZ czy też na SOR. Szpital zakaźny
lub stacja sanitarno-epidemiologiczna określi dalsze postępowanie pracownika.
8. Pracownik udaje się do domu nie korzystając ze zbiorowej komunikacji i oczekuje na
dalsze wytyczne wyżej wymienionych placówek.

9. Pracownik powinien kontrolować swój stan zdrowia. W razie pogorszenia się stanu
zdrowia, należy zadzwonić na 112 lub 999 i poinformować o możliwości zakażenia
koronawirusa Covid-19.
Wytyczne dotyczące placówki po wykryciu zakażenia Covid-19.
1. Stosować się ściśle do wszystkich wytycznych przekazywanych przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
2. Należy przeprowadzić dokładną dezynfekcje całego przedszkola z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności i zabezpieczenia pracowników w postaci
jednorazowych maseczek, rękawiczek, fartuchów z długim rękawem i płynów do
dezynfekcji

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Adresatami klauzuli informacyjnej są osoby zatrudnione w placówce.
2. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa
danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnym Nr 430,ul. Ceramiczna 9a, 03126 Warszawa. Kontakt z Administratorem: e-mail: p430@edu.um.warszawa.pl tel.:22 506 54 46
Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz
przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
3. W związku z pandemią wirusa COVID-19 Administrator może podejmować następujące działania
profilaktyczne lub zaradcze, konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
u Administratora oraz ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych, związane z wykorzystaniem
Państwa danych osobowych:
a) przekazywanie służbom sanitarnym lub kryzysowym na ich wniosek danych kontaktowych
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) osób zatrudnionych (podstawa
prawna – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „realizacja obowiązku prawnego” oraz
„prawnie uzasadniony interes”,
b) pomiar temperatury ciała osób zatrudnionych (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. b RODO
w związku z art. 207 lub art. 304 Kodeksu pracy) – „przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę,
której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej”,
c) przetwarzanie danych nt. osób zatrudnionych w zakresie bycia nosicielem wirusa COVID-19
lub chorowania na COVID-19, otrzymanych od służb sanitarnych lub kryzysowych (podstawa
prawna – art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 207 lub art. 304 Kodeksu pracy)
– „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”,
d) gromadzenie informacji o ewentualnym pobycie osób zatrudnionych na obszarach objętych
pandemią wirusa COVID-19 (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 207
lub art. 304 Kodeksu pracy) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i
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wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”.
Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu
art. 22 RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na konieczność
podejmowania przez Administratora działań profilaktycznych lub zaradczych.
Dane Administrator będzie wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej
celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) okres wynikający z przepisów prawa,
b) okres związany z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
c) okres, przez który o dane mogą zwracać się do Administratora służby sanitarne lub
kryzysowe, tj. maksymalnie do momentu odwołania stanu pandemii.
Mogą Państwo złożyć wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych
danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe),
przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie
przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw
wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie
uzasadniony interes. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane Administrator może
przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom,
upoważnionym zgodnie z przepisami prawa lub współpracującymi z Administratorem
w zakresie realizacji wskazanych celów.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem
ochrony danych (IOD):inspektor@dbfo.waw.pl

