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Procedura bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu w Zdziechowicach  

w czasie trwania epidemii Covid-19 w roku szkolnym 2020/21 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  

z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59,  

oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) 

 Rekomendacje Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla szkół na 

rok szkolny 2020/21-Praktyczne rozwiązania dla bezpiecznej szkoły 2020 

/województwo podkarpackie/ 

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: 

 Częste mycie rąk 

 Unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

 Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie wchodzące na teren 

przedszkola 

 Regularne mycie i dezynfekcja pomieszczeń przedszkola 

 

Cel procedury: 

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu dzieciom w okresie 

trwania epidemii COVID- 19 

2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom przedszkola w okresie 

trwania epidemii COVID- 1 9 

3. Informowania pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach 

funkcjonowania palcówki w trakcie epidemii COVID -19. 

I Procedura organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolu 

 Każda grupa przedszkolna wraz z opiekunami przebywa w wyznaczonej i stałej sali 

 Do grupy dzieci przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

opiekunowie 

 Z sal zajęć zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 

 Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek ani innych przedmiotów i nie 

zabierają z przedszkola przedmiotów lub zabawek 

 Dzieci nie myją zębów w przedszkolu 

 Każda z sal jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej 

 Praca przedszkola jest tak zorganizowana aby uniemożliwić stykanie się grup ze sobą 
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 Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między 

sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszącego co najmniej 1,5 metra. 

 Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z opiekunami 

 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic / 

opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki). 

Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres 

adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie 

dystansu społecznego co najmniej 1,5 

 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu -sala nr 3, niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

 Dzieci mogą korzystać  z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie placówki, a gdy nie ma takiej 

możliwości, mogą wyjść na pobliskie tereny rekreacyjne. 

 W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem placówki zaleca się 

korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem 

detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały 

dostęp.  

 Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do placówki, powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości 

należy zabezpieczyć go przed używaniem 

 W przypadku niepokojących objawów można zmierzyć dziecku temperaturę po 

uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów 

 Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i 

sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane. 

II Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

obowiązująca w czasie trwania epidemii COVID-l9 

 Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

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

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola,  

z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola). 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
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 Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe 

 Sposobem szybkiej komunikacji z rodzicem/ opiekunem jest telefon 

 Rodzic przyprowadzający dziecko rozbiera je w szatni i przekazuje  pod opiekę 

wyznaczonemu opiekunowi 

 Aby odebrać dziecko, rodzic pukaniem do drzwi zgłasza gotowość odebrania dziecka, 

opiekun wyprowadza dziecko, przekazuje je rodzicowi/opiekunowi 

 Po odebraniu dziecka z sali, przebraniu dziecka rodzic/opiekun zobowiązany jest do 

niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola. 

III Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń 

 Przed wejściem do budynku znajduje się informacja o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące na teren przedszkola oraz płyn 

do dezynfekcji rak ,z którego rodzice/ opiekunowie maja możliwość skorzystać 

 Rodzice/opiekunowie będą kontrolowani czy dezynfekują dłonie przy wejściu lub 

zakładają rękawiczki ochronne oraz czy zakrywają usta i nos. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek, włączników, powierzchni płaskich, w tym blatów będą monitorowane 

 w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,. 

 Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności mają do 

dyspozycji indywidualne środki ochrony osobistej  

 w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

 Toalety są  na bieżąco dezynfekowane 

IV Procedura bezpiecznej organizacji żywienia 

 Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na terenie placówki 

 Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach 

 Korzystanie z posiłków przebiega w sposób bezpieczny w salach a posiłki wydawane 

są zmianowo , blaty stołów i poręcze krzeseł są czyszczone po zakończeniu posiłków. 

Wielorazowe naczynia i sztućce są myte  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 60OC lub wyparzane. 
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 Dzieci mogą korzystać z wody butelkowanej, przyniesionej z domu i przechowywanej 

na indywidualnych półkach 

 Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, wprowadza się   zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość 

stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Stanowiska pracy należy 

utrzymać  wysokiej higienie, myć i dezynfekować  stanowiska pracy, opakowania 

produktów, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce. 

V Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola 

 Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Wyznacza się salę nr 3  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych, która jest wyposażona w  środki ochrony i 

płyn do dezynfekcji 

 Pracownicy/obsługa przedszkola są  poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, zostają w domu i kontaktują się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem 

 Pracownicy śledzą bieżące informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   

lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/gis

