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W związku z otwarciem przedszkola w dniu 01.09.2020 r. podczas 

pandemii COVID 19 wprowadza się następujące procedury: 

Informacje wstępne 

1. Niniejsze procedury określają zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników, wychowanków Przedszkola 

Publicznego w Zaborzu oraz rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do placówki 

i zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemiologicznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

2. Celem procedur jest: 

a) Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

b) Dostosowanie do wytycznych wydanych na czas organizacji zajęć opiekuńczych 

w związku z pandemią Covid-19 na terenie Polski przez MEN, MZ i GIS 

3.  Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem. 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5 metry. 

2. Wchodząc do przedszkola rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce 



(środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym 

dla dzieci) lub używać jednorazowych rękawiczek. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa 

i ust. 

3. Drzwi przedszkola są zamknięte na klucz. Rodzic dzwoni na dzwonek. 

4. Rodzice nie wchodzą do szatni. W przedsionku przekazują dziecko pomocy nauczyciela, 

dziecko ma wejść do przedszkola samodzielnie.  Rodzic odbija kartę i wychodzi z przedszkola. 

Postępuje dokładnie tak samo przychodząc po dziecko. 

5. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę zakaźną, katar to też choroba zakaźna. 

6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

8. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp. 

9. Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby. 

10. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

II. Procedura opieki w przedszkolu oraz przeprowadzania czynności higienicznych, 

czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni 

 

1.Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola przekazuje je nauczycielowi, rodzic nie 

wchodzi do szatni z dzieckiem. 

2. Przy drzwiach przedszkola ustawiony będzie podajnik z płynem do dezynfekcji rąk- każdy 

rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przed wejściem do przedszkola lub używać 

jednorazowych rękawiczek. 

3. Dziecko zaraz po wejściu na salę zabaw myje ręce co najmniej 30 sekund wodą z mydłem 

antybakteryjnym. 

4. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m 2. 

5. Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych podejmowane są starania o zachowanie 

bezpiecznej odległości ( dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu). 
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9. Dziecko przebywa w jednej sali z jedną grupą nauczycielem i pomocą nauczyciela. 

10. Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne 

w codzienne dezynfekcji. 

11. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

12. Należy zwrócić uwagę na częstsze mycie rąk dzieci wodą z mydłem w ciągu dnia, ze 

szczególnym uwzględnieniem przed posiłkami i po wyjściu z toalety. 

13. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania oraz 

kasłania. 

14. Nauczyciele i pomoce pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas sprawowania opieki 

nad dziećmi unika się rotacji pracowników. 

15. Należy dokumentować w specjalnym zeszycie wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, zabawek. 

16. Nauczyciele i pracownicy obsługi codziennie mierzą i dokumentują temperaturę ciała. 

17. Dezynfekcje mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

18. Zabawki powinny być dezynfekowane po zakończonej zabawie i oddane do ponownego 

użytku następnego dnia. 

19. Zaleca się przebywanie na placu zabaw należącym do przedszkola z uwzględnieniem 

zachowania maksymalnej odległości od osób trzecich. 

20. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 

21. Personel przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek przyłbic oraz 

w razie potrzeby z fartuchów ochronnych. 

 

22. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają powieszone instrukcje 

prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz 

prawidłowego zdejmowania rękawiczek 



 

23. Dezynfekcja i czyszczenie pomieszczeń i powierzchni powinna zostać przeprowadzana po 

zakończonym dniu. 

IV. Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub 

personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19 1. 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub 

rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie 

przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego 

kontaktu,  ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

2. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie  służące do odizolowania dziecka, 

u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi 

objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po 

poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko 

z przedszkola . Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu 

oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji. 

3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren 

przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności 

zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

V. Zasady funkcjonowania żywienia. 

1. Z żywienia przygotowanego przez pracowników stołówki obligatoryjnie korzystają 

wszystkie dzieci. 

2. Stołówka zamawia i obiera towar od tych samych dostawców z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności- procedura wewnętrzna dostawcy oraz bez kontaktu pracownika stołówki 

z dostawcą. 

3. Podczas przygotowania posiłków, oprócz warunków wymaganych przepisami prawa 

odnoszących się do żywienia zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasadę szczególnej 

ostrożności. Często dezynfekując ręce oraz blaty przeznaczonymi do tego celu środkami. 

4. Warzywa, owoce i mięso myje się pod bieżącą gorącą wodą, pozostałe produkty i ich 
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opakowania są dezynfekowane przeznaczonymi do tego celu środkami. 

5. Naczynia i sztućce myje się w zmywarce w 60 st. 

6. Posiłki spożywa się w sali z zachowaniem odpowiednich odległości między dziećmi min. 

1,5  m. 

7. Przed wydawaniem posiłków nauczyciele i pomoce dezynfekują ręce, dzieci myją wodą 

z mydłem antybakteryjnym. 

8. Po każdym posiłku stoliki i krzesła są dezynfekowane. 

 

Zapoznałem się z procedurami: 

Joanna Białek 

Monika Staniek- Ciurla 

Ewa Szkrobol 

Kinga Michalik 

Dorota Muras 

Kinga Znamirowska 

Halina Łomozik 

Barbara Francuz 

Magdalena Kurczyk 

Anna Wardas 

Joanna Kostka 

 

 

 

 

 

  


