
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy  

w Gminnym Żłobku w Żyrakowie 

 

Na podstawie: 

1. Statutu Gminnego Żłobka w Żyrakowie z dnia 28.12.2018r. 

2. Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Żłobka w Żyrakowie z dnia 18 stycznia 2019r. 

 

Cel procedury 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w żłobku oraz chronić przed 

rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.  

 

Zakres procedury 

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w żłobku. 

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności 

monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka. 

2. Opiekunki: zobowiązane są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi żłobka 

sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce. 

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy  

w danej grupie opiekunkom bądź dyrektorowi. 

 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej żłobka. 

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach  

z rodzicami. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników żłobka z treścią procedury. 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Rady Żłobka dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również 

Rada Rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 24.04.2020r. 

 

 



Opis procedury: 

 

1. Rodzice, podczas zawierania umowy z Gminnym Żłobkiem w Żyrakowie wyrażają 

pisemnie: zgodę lub brak zgody na dokonanie przez pielęgniarkę zatrudnioną  

w placówce na okresową i w uzasadnionym przypadku kontrolę czystości skóry głowy 

dziecka.  

2. Za przypadek uzasadniony uznaje się istnienie podejrzenia wystąpienia lub informację  

o wystąpieniu wszawicy w żłobku. 

3. Pisemna zgoda wyrażana jest jednorazowo, na cały okres pobytu dziecka z żłobku. 

4. W przypadku braku zgody na przeglądy czystości skóry głowy dziecka, w okresach 

zagrożenia wszawicą, rodzic zobowiązany jest do wiarygodnego udokumentowania 

czystości głowy dziecka ( zaświadczenie od lekarza lub pielęgniarki). 

5. Rodzic może w każdej chwili w formie pisemnej zmienić swoją decyzję. 

6. Dyrektor Gminnego Żłobka w Żyrakowie w uzasadnionych przypadkach zarządza 

dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy dzieci w salach (zgodnie  

z pkt. 1 opisu procedury), z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  

w wydzielonym pomieszczeniu).  

7. Dyrektor lub opiekun informuje rodziców pisemnie na tablicy ogłoszeń lub słownie,  

a telefonicznie (tylko rodziców nieobecnych dzieci) o stwierdzeniu wszawicy w sali,  

z zaleceniem codziennej kontroli czystości skóry głowy dziecka oraz czystości głów 

domowników. 

8. Pielęgniarka lub dyrektor zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę 

o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie 

potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania 

się kuracji wszystkich domowników. 

9. W sytuacji, gdy dziecko jest nieobecne w żłobku w dniu kontroli czystości skóry głowy 

przez pielęgniarkę, pielęgniarka lub wyznaczona i przeszkolona w tym zakresie opiekunka 

(Załącznik nr 1) w dniu powrotu dziecka do żłobka, dokonuje kontroli czystości skóry 

głowy dziecka. 

10. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po 

przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. 

11.  Pielęgniarka informuje dyrektora o skuteczności działań rodziców. 

12. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia  

o tym dyrektora żłobka, w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie 

ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji 

opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia). 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

(do procedury) 

 

 

Zawierzbie, …………………………. 

 

 

Zaświadczenie 

 

 

Pani ………………………………… zatrudniona na stanowisku pielęgniarki w Gminnym 

Żłobku w Żyrakowie, udzieliła instruktażu dokonania kontroli czystości skóry głowy dziecka 

opiekunce …………………………………………… w przypadku podejrzenia wystąpienia 

wszawicy lub informacji o wystąpieniu wszawicy w Gminnym Żłobku w Żyrakowie na 

okoliczność swojej nieobecności w tym dniu w pracy.  

 

 

 

Data udzielenia instruktażu: ……………………………... 

 

Czytelny podpis pielęgniarki: …………………………… 

 

Czytelny podpis opiekunki: ……………………………… 

 

 


