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Cel procedury.
Celem procedury jest zapewnienie higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz
ochrona przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w przedszkolu „Bajkowy Świat”.

2.

Zakres obowiązywania.
Procedura obowiązuje dyrektora i pracowników przedszkola oraz rodziców / opiekunów
prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.

3.

Odpowiedzialność.
3.1.

3.2.

3.3.

Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za przekazanie informacji o problemie
pojawiającej się wszawicy w przedszkolu oraz w przypadku pojawienia się problemu
wszawicy, zorganizowanie kontroli uprawnionej osobie.
Pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za natychmiastowe zgłoszenie dyrektorowi
przedszkola lub zastępcy dyrektora sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w
przedszkolu.
Rodzice / opiekunowie prawni dzieci są odpowiedzialni za bieżące monitorowanie
czystości skóry głowy dziecka

4. Opis postępowania.
4.1.

Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych.

a) Rodzice / opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do regularnego monitorowania
czystości skóry głowy dziecka.
b) Kontrolowanie głowy dziecka powinno odbywać się codziennie po przyjściu do domu: po
powrocie z przedszkola, przychodni, sklepu, miejsc zbiorowych zabaw dzieci i miejsc
skupiających ludzi.
c) W przypadku wystąpienia wszawicy u dziecka, rodzic jest zobowiązany do poinformowania
o problemie przedszkola, co pomoże w kompleksowym załatwieniu sprawy.
d) Dziecko, u którego wszawica została stwierdzona nie może być przyprowadzone do
przedszkola do momentu oczyszczenia głowy dziecka.
4.2.

Rozpoznanie wszawicy.

a) Objawy można zauważyć już następnego dnia po zakażeniu. Objawem jest uporczywy
świąd i podrażnienie skóry głowy.
b) U nasady włosów widoczne są białe i trudne do usunięcia gnidy (jaja wszy, które mogą
przypominać łupież)
c) Należy zwrócić uwagę na umiejscowienie gnid. Wesz składa jaja tuż przy skórze głowy i
wraz ze wzrostem włosa gnidy odsuwają się coraz bardziej od skóry głowy. Jeśli więc jaja
są np. kilka milimetrów od skóry głowy, to najprawdopodobniej zarzażenie nastąpiło kilka
dni temu.
d) Miejsca gdzie wszy się gnieżdżą to: kark, miejsca za uszami, czubek głowy, a przypadku
dziewczynek pod gumkami, spinkami.
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Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka.

a) W przypadku zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne
w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
b) W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy
domownicy.
c) Preparaty należy stosować zgodnie z instrukcją. Jaja wszy należy usunąć przy pomocy
gęstego grzebienia.
d) Grzebienie, szczotki, gumki, spinki należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem szamponu
przeciw wszom i moczyć w wodzie ok. godziny.
e) Profilaktyczne należy również wyprać w temp. 600C ubrania dziecka. Prześcieradła,
poszewki, pościele, ręczniki można też wyprasować gorącym żelazkiem.
Temperatura 53,5 0C zabija wszy i ich jaja.
f) Po zlikwidowaniu wszy i gnid należy bezwzględnie kontrolować głowę dziecka co wieczór
przez okres 10 dni. Jeśli po tym czasie nie pojawi się nowy pasożyt, oznacza to, że
problem został skutecznie rozwiązany.
4.4.

Obowiązki pracowników przedszkola.

a) Pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi lub
zastępcy dyrektora wszelkich sygnałów mogących świadczyć o wystąpieniu u dziecka
wszawicy.
b) Niepokojącym sygnałem jest uporczywa drapanie skóry głowy przez dziecko i
rozdrażnienie spowodowane uporczywym świądem.
c) Obowiązkiem pracowników przedszkola w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
jest wydanie rodzicom / opiekunom do wyprania ręczników, pościeli, przytulanek dzieci,
d) Sale są dokładnie odkurzane, sprzęty myte i dezynfekowane. Zabawki, których nie można
umyć i zdezynfekować są pakowane do foliowego worka, szczelnie zamykane i odkładane
na okres 2 tygodni. Jest to cykl rozmnażania się wszy, które do życia potrzebują żywiciela
czyli człowieka. Po tym czasie, w niekorzystnych warunkach giną.
4.5.

Obowiązki dyrektora przedszkola.

a) Dyrektor, zastępca lub nauczyciel informuje rodzica / opiekuna prawnego o podejrzeniu
wystąpienia u dziecka wszawicy. Wypełniany jest formularz F01/PG-2.2/04 – Notatka
dolegliwości dziecka w przedszkolu (procedura PG-2.2/04).
b) Dyrektor jest zobowiązany do poinformowania wszystkich rodziców / opiekunów prawnych
o wystąpieniu wszawicy w przedszkolu.
c) Informacja podawana jest za pośrednictwem e-dziennika oraz na tablicy ogłoszeń w
przedszkolu.
d) Dyrektor może zlecić w miarę posiadania wolnych środków finansowych kontrolę czystości
skóry głów wszystkich dzieci w przedszkolu, uprawnionej do tego osobie (pielęgniarce).
e) Kontrola może być przeprowadzona po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców / opiekunów
prawnych dzieci – Formularz F01/PG-2.2/06.
f) Kontrola czystości skóry głów dzieci jest przeprowadzana z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, komfortu psychicznego oraz intymności dziecka.
4.6.

Uwagi końcowe.

a) Wszami może zarazić się każda osoba i nieprawdziwe są informacje, że wszy występują
u osób nie dbających o higienę.
b) Wszy mogą zagnieździć się w każdym rodzaju włosów, nie ma znaczenia ich długość ani
gęstość.
c) Nie chroni przed nimi regularne mycie głowy.
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d) Wesz nie fruwa, nie skacze lecz bardzo szybko pełza i z łatwością przechodzi z człowieka
na człowieka.
e) Żyje bardzo krótko 7 – 10 dni, ale bardzo szybko się mnoży. Każdego dnia wesz składa ok.
10 jajeczek (gnid).
f) Do życia wesz potrzebuje żywiciela, czyli człowieka i bez pożywienia czyli nie na głowie
człowieka, a np. w ubraniu, na szczotce, w pościeli może przeżyć do 48 godzin.
g) Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości
głowy i włosów dokonywana przez rodziców / opiekunów dziecka i natychmiastowa
likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
h) W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wszawicy rodzice powinni bezwzględnie
przestrzegać zasady nieprzyprowadzania dziecka do przedszkola, do czasu oczyszczenia
głowy dziecka.
5. Załączniki i formularze.


Formularz F01/PG-2.2/06 – Zgoda na sprawdzenie czystości skóry głowy dziecka
KONIEC

Formularz F01/PG-2.2/06

Wyrażam zgodę na sprawdzenie czystości głowy mojego dziecka …………………………………….,
które przeprowadzone zostanie w przedszkolu przez uprawnioną pielęgniarkę, z poszanowaniem
zasad intymności w dniu …………………… r.

...............................
Data

.......................................................
podpis rodzica

