PROCEDURA PROFILAKTYKI WSZAWICY ORAZ POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY,
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 37 „Elemelek” w OPOLU

CEL PROCEDURY
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed
rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

ZAKRES PROCEDURY
Objęcie działaniami wszystkie dzieci w przedszkolu .

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dyrektor, rodzice, nauczyciele, pielęgniarka szkolna, pracownicy obsługi, dzieci, uczniowie.
1. Działania profilaktyczne
1.1. Wewnętrzne szkolenie dla kadry pedagogicznej i obsługi z zakresu profilaktyki
wszawicy w przedszkolu/szkole.
1.2. Prelekcja dla rodziców z zakresu profilaktyki wszawicy (IX każdego roku szkolnego)
oraz zapoznanie z obowiązującą procedurą postępowania w przypadku wystąpienia
wszawicy
1.3. Okresowy monitoring czystości głowy przez upoważnione przez dyrektora osoby –
karta kontroli załącznik nr 1
1.4. Okresowy monitoring dezynsekcji sal przedszkolnych i szkolnych – karta
monitoringu sal
1.4.1. sale przedszkolne – 2 razy w miesiącu
1.4.2. w przypadku wystąpienia wszawicy częstotliwość wg zaleceń dyrektora
1.5. Pogadanki profilaktyczne dla dzieci o zasadach higieny zapobiegających
występowaniu wszawicy
1.5.1. –w ramach podstawy programowej
1.5.2.
W wyniku działań profilaktycznych społeczność objęta procedurą winna być
świadoma wynikających z ich ról następujących obowiązków.
1. Rodzice (opiekunowie prawni ): mają świadomość konieczności monitorowania na
bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka; w przypadku wystąpienia wszawicy
konieczność zgłoszenia tego faktu wychowawcy lub pielęgniarce dyrektorowi,

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi
przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu/ szkole
z zachowaniem obowiązujących procedur i tajemnicy służbowej.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy
w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków
pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
Sposób upowszechniania procedury:
1. Udostępnienie procedur osobą zainteresowanym w holu przedszkola.
2. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach
organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników pedagogicznych i obsługi przedszkola z treścią
procedur.

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WSZAWICY
2.1. Rodzic po stwierdzeniu wystąpienia wszawicy u swojego dziecka zgłasza
wychowawcy lub dyrektorowi o zaistniałej sytuacji.
2.1.1. Dyrektor placówki zarządza przeprowadzanie przez osobę upoważnioną
kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich
pracownikó placówki z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna
w wydzielonym pomieszczeniu)
2.2. W przypadku wykrycia u dziecka wszawicy w wyniku okresowej kontroli czystości
głowy osoba przeprowadzająca kontrolę informuje dyrektora o wynikach
przeprowadzonej kontroli.
Osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola zawiadamia rodziców
dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie
zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach
zwalczania wszawicy. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.
2.2.1. Dyrektor na podstawie wyników określa skalę zjawiska i ustala procedurę
dalszego postępowania (kontrola w oddziale przedszkolnym, ewentualnie w całej
placówce oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli)
2.3. W przypadku stwierdzenia licznych przypadków występowania wszawicy dyrektor
lub osoba przez niego upoważniona informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu
wszawicy w przedszkolu i zaleca:
2.3.1. podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dla dziecka, ale także dla
rodziny
2.3.2. codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników
2.3.3. rozdaje ulotki informacyjne o sposobach zwalczania wszawicy
2.3.4. w przypadku, gdy rodzice mają trudności finansowe w przeprowadzeniu
kuracji (brak środków finansowych na zakup preparatu) dyrektor we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej udzielają rodzicom/ prawnym opiekunom
niezbędnej pomocy.
osoba upoważniona przez dyrektora po upływie kilku dni przeprowadza rekontrolę
stanu czystości skóry dzieci po przeprowadzonych zabiegach
2.3.5. w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań osoba
upoważniona zawiadamia o tym dyrektora, który ustala Dalsze, bardziej
radykalne kroki i postępowania.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA WSZAWICY
1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne
w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy
domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką,
związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami,
częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie,
spinki, gumki ) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie
powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją
zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji
w odstępie kilku dni ( mniej więcej 7 – 10 dni ), w celu zabicia larw. Do kuracji
trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale
i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie
włosów.
5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw
wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 °
(temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja ). Prześcieradła, poszewki na poduszki,
pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola
czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa
likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy,
z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie –
zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci
8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne
odsyłanie tego samego dziecka ), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił,
zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych
kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia
nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz
udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia ).
'

