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                                                                                        Załącznik nr 1 

                                                                                                                    do Zarządzenia nr 2/2020/2021 

                                                                                                                Dyrektora Przedszkola nr 165  

                                                                                      

 

Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa  

na terenie Przedszkola nr 165 

w związku z pandemią COVID-19 

 

    Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 

2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

 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 i 567 i 1337)- 

aktualizacja z dnia 19 listopada 2020 r.   

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Ze względu na sytuację epidemiczną grupa przedszkolna może liczyć maksymalnie           

25 dzieci.. 

2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku/zabawy i zajęć w sali wynosi co najmniej - 

 1,5 m2  

 

                                      II.  Organizacja opieki w Przedszkolu nr 165 

1. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe  bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (podwyższona temperatura ciała, ból głowy, mięśni, ból 

gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak 

apetytu)  

2. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

3. Każda osoba dorosła wchodząca do budynku przedszkola powinna skorzystać z płynu 

dezynfekującego znajdującego się przy wejściu. 

4. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy 

przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 
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5. Poszczególne grupy przedszkolne nie powinny stykać się ze sobą –  ciągi 

komunikacyjne, pobyt w ogrodzie. 

 

6. Należy dopilnować, by dzieci regularnie, z dużą częstotliwością myły ręce wodą                  

z mydłem (szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie               

z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety). 

7. Należy systematycznie, co godzinę wietrzyć sale i inne pomieszczenia przedszkola . 

8. W sali przedszkolnej powinny  znajdować się tylko przedmioty i sprzęty, które można 

uprać/zdezynfekować- należy usunąć z niej np. pluszowe zabawki 

9. Dziecko nie powinno zabierać z sobą do placówki  niepotrzebnych przedmiotów, 

zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach w miarę możliwości 

opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne  

czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki. 

10. Podczas relaksu/odpoczynku poobiedniego w grupach zwiększona zostaje przestrzeń 

między leżakami, które są dezynfekowane codziennie. Pościel ( kocyki i poduszki 

przechowywane są zgodnie z zaleceniami Sanepidu. 

11. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki 

placu zabaw przy zachowaniu możliwie największej odległości i zmianowości grup. 

12. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie dezynfekowany po zejściu z placu 

kolejnej grupy.  

13. Personel kuchni nie może stykać się z dziećmi i nauczycielami. 

14. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

15. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i 

personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

16. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

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

rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).Należy dopilnować ,by 

osoby te przebywały tylko w miejscach wyznaczonych przez dyrektora. 

17. Na tablicy ogłoszeń podane są ważne numery telefonów, w szczególności do organu 

prowadzącego, służb medycznych i  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

                                   III .Przyprowadzanie/odbieranie dzieci 

 

 

1. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

2. W związku z wdrożeniem specjalnych zasad organizacyjnych, dzieci należy 

przyprowadzać do godz. 8:30. 

3. Osoby przyprowadzające/odbierające dzieci muszą zachować dystans min. 1,5 m od 

pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców. 
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4. Dziecko przy wejściu do przedszkola ma mierzoną temperaturę ciała termometrem 

bezdotykowym (rodzice wyrażają pisemną zgodę na pomiar). Przyjmowane są dzieci            

z temperaturą do 37,5°C.  . 

5. Obowiązuje zachowanie środków ostrożności- osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe i  dezynfekcja rąk.  

6. Po pomiarze temperatury pracownik przedszkola zaprasza kolejno rodziców z dziećmi 

do szatni.            

7.  Z uwagi na konieczność zachowania dystansu w szatni w sektorze grupy przebywa 

jeden rodzic z dzieckiem zasada ta obowiązuje też podczas odbierania dziecka. 

8. Z szatni dziecko przechodzi do sali pod opieką wyznaczonego pracownika, ta sama 

zasada obowiązuje przy odbiorze dziecka 

 

9. Rodzice są zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia 

dziecka i zgody na pomiar temperatury ciała. (zał. nr 1) 

10. Rodzice odbierający dziecko oczekują na nie pojedynczo w holu przy szatni. 

11. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani 

są  przekazać pracownikom przedszkola aktualne telefony kontaktowe. 

 

 

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich oraz zabawek 

w salach, podlegają ciągłemu monitoringowi. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję 

toalet. 

2. Podczas przygotowywania posiłków, oprócz warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość 

stanowisk pracy, środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu              

w temperaturze 60° C lub je wyparzać. 

3. 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. 

4. Personel przedszkola opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie 

konieczności powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, fartuchy, przyłbice). Nie muszą ich jednak nosić przez cały 

okres pracy, a jedynie w celu np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka. 
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5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchni oraz na tablicy ogłoszeń 

wyeksponowane są plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk, 

bezpiecznego zdejmowania maseczki i rękawiczek. 

 

 

 

 

Dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID- 

19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz 

odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z  wysłaniem dziecka do placówki, jak 

i dowożeniem,/doprowadzaniem dziecka do placówki. 

 

Należy zaznaczyć, że w sytuacji panowania epidemii pomimo reżimu sanitarnego, 

stosowania środków zapobiegawczych, w każdej chwili może dojść do zakażenia 

zarówno dziecka jak i osoby dorosłej. 

Placówka nie ponosi odpowiedzialności za występującą możliwość zakażenia. 

 

 

V. Sposób prezentacji procedury: 

 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń                     

w przedszkolu. 

2.  Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedury. 

 

Postanowienia wchodzą w życie 18 maja 2020 r. i obowiązują do odwołania. 

Ostatnia aktualizacja 20 listopad 2020 r. 

 


