
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa
oraz organizacji i funkcjonowania

Publicznego Przedszkola nr 2
w Czańcu

w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Obowiązuje od dnia 31 marca 2022 r do 
odwołania



Podstawa prawna:

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 493 ze zm.)

• Główny  Inspektor  Sanitarny  we  współpracy  z  Ministrem  Edukacji  i  Nauki
Wytyczne zachowania  bezpieczeństwa  zdrowotnego  Głównego  Inspektora  Sanitarnego
z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3. 

ROZDZIAŁ I 
CEL PROCEDURY

1. Celem niniejszej procedury jest opis sposobu organizacji oraz podjętych działań mających na
celu minimalizację negatywnych skutków epidemii związanej z wirusem COVID-19.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Przedmiotem procedury jest:
a) określenie zasad postępowania z dzieckiem w okresie epidemii;
b) określenie zasad postępowania z pracownikiem oraz dzieckiem z objawami

chorobowymi;
c) określenie zasad higieny, czyszczenia pomieszczeń oraz powierzchni w przedszkolu;
d) określenie zasad przygotowywania, wydawania i spożywania posiłków;
e) określenie zadań rodziców i pracowników przedszkola.

2. Postanowienia  niniejszej  Procedury  mają  zastosowanie  dla  wychowanków  przedszkola,
wszystkich  pracowników  przedszkola,  a  także  rodziców  i  opiekunów  prawnych  dzieci
uczęszczających do przedszkola oraz osób postronnych, których kontakt z przedszkolem jest
niezbędny  dla  jego  funkcjonowania  w  okresie  występowania  zagrożenia  związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

ORAZ OPIEKI SPRAWOWANEJ NAD DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU

1. Do przedszkola  może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko bez  objawów infekcji  lub  choroby
zakaźnej.

2. W przedszkolu nauczyciele i  dzieci nie  mają obowiązku zakrywania ust  i  nosa.  Nie ma
jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
4. Dyrektor zapewnia:

a) sprzęt,  środki  czystości,  które  zapewnią  bezpieczne  korzystanie  z pomieszczeń
przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
b) płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku a także środki ochrony osobistej,
w tym  rękawiczki,  maseczki  ochronne  dla  pracowników  (wykorzystywane  w  razie
potrzeby).
c) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych
oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
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d) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom;
e) kontaktuje  się  z  rodzicem/rodzicami/opiekunem  prawnym/opiekunami  prawnymi  –
telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
f) termometr bezdotykowy.

5. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk,  rekomenduje się, aby
z skorzystała z niego każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola.

6. Wodę,  inne  napoje  oraz  posiłki  podaje  dzieciom sprawujący nad nimi  opiekę nauczyciel,
pomoc wychowawcza lub woźna.

7. Nauczyciele zwracają również dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy
podczas kichania czy kasłania.

8. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej tj. rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos oraz fartuchy
z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przy przeprowadzaniu zabiegów
higienicznych u dziecka).

9. W celu ustalenia szybkiej komunikacji rodzice/opiekunowie udostępnią numery telefonów
komórkowych.

10. Dziecko nie  zabiera ze sobą do placówki i  z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek.

11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola.
12. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu

lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości zabezpiecza się go przed używaniem.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS EPIDEMII

1. Rodzicom/opiekunom  przyprowadzającym/odbierającym  dziecko  rekomenduje  się
dezynfekcję rąk przed wejściem do szatni przedszkolnej (dozownik z płynem znajduje się na
barierce przy wejściu)

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu
rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE. 

3. Dziecko  nie  zabiera  ze  sobą  do  placówki  i  z  placówki  niepotrzebnych  przedmiotów
i zabawek.

4. Po przebraniu, z szatni, dziecko prowadzone jest do łazienki celem umycia rąk.

ROZDZIAŁ V
ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII

1. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić domofonem.
2. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w budynku do minimum tak, by umożliwić

sprawne odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców.

ROZDZIAŁ VI
.

1. Każdorazowa  zmiana  danych  kontaktowych  podanych  do  wiadomości  w  przedszkolu
podlega natychmiastowej aktualizacji.

2. Wymagane  dane to  aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców oraz
numery do zakładów pracy.

3. Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w przedszkolu przypadku
zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców.

4. Dane kontaktowe rodziców przechowywane są w biurze przedszkola, kopia umieszczona
jest w dzienniku zajęć.



5. Dane  kontaktowe i  dane  osobowe dotyczące  dziecka  i  jego  rodziny,  będą  przetwarzane
przez Publiczne Przedszkole nr 2.

6. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  związanych  z  realizacją  wyżej
wskazanych celów przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych
lub w sposób zautomatyzowany.

ROZDZIAŁ VII 
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

1. Do  pracy  mogą  przychodzić  jedynie  zdrowe  osoby,  bez  jakichkolwiek  objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Przed przystąpieniem do pracy rekomenduje się dezynfekcje rąk (instrukcja - załącznik nr 2)
3. Mycie  rąk  powinno  odbywać  się  na  zasadach  szczegółowo opisanych  w INSTRUKCJI

MYCIA  RĄK  dołączonej  w  załączniku  nr  1.(Instrukcja  mycia  rąk  wywieszona  jest
w widocznym miejscu w łazienkach).

4. Należy  osłaniać  twarz  podczas  kaszlu  i  kichania  — zakryć  usta  chusteczką  lub  swoim
zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyć dokładnie ręce.

5. Osoby  sprzątające  w  placówce  po  każdym  dniu  myją  ciepłą  wodą  z  mydłem  lub
dezynfekują:  poręcze,  włączniki  światła,  klamki,  uchwyty,  poręcze  krzeseł,  siedziska
i oparcia krzeseł, blaty stołów z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola, drzwi
wejściowe  do  placówki,  zabawki,  szafki  w  szatni  (powierzchnie  płaskie),  kurki  przy
kranach.

6. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z dziećmi oraz personelem opiekującym
się dziećmi.

7. Wychowawcy, pomoce wychowawcze/woźne:

a) dbają  o  to  by  dzieci  regularnie  myły  ręce  w  tym  po  skorzystaniu  z  toalety,  przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

b) wietrzą  sale  przynajmniej  w czasie  gdy dzieci  w niej  nie  przebywają  oraz,  w razie
potrzeby , również w czasie zajęć.

c) dbają o to,  by dzieci z  jednej  grupy nie przebywały w bliskiej  odległości z dziećmi
z drugiej grupy; unikają nadmiernego grupowania się dzieci.

d) uzyskują zgodę rodziców/prawnych opiekunów na pomiar  temperatury ciała  dziecka,
jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku niepokojących objawów chorobowych.

ROZDZIAŁ VIII
HIGIENA W PRZEDSZKOLU ORAZ ORGANIZACJA CZYSZCZENIA I

DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ WRAZ Z POWIERZCHNIAMI

1. Wprowadza  się  kartę  codziennych  prac  porządkowych  zawierającą  m.in.  utrzymanie
czystości  ciągów  komunikacyjnych,  powierzchni  dotykowych  -  poręczy,  klamek,
powierzchni  płaskich w tym blatów w salach  i  w pomieszczeniu spożywania posiłków,
klawiatury, wyłączników.

2. Dezynfekcja toalet prowadzona jest na bieżąco.
3. Ręce  myje  się  regularnie  wodą  z  mydłem  oraz  dopilnowuje  się,  aby  robiły  to  dzieci,

szczególnie  po  przyjściu  do  przedszkola,  przed  jedzeniem  i  po  powrocie  ze  świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.

4. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się 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.

5. Personel  opiekujący  się  dziećmi  i  pozostali  pracownicy  są  zaopatrzeni  w  indywidualne
środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta  i nos, a także fartuchy
z  długim  rękawem  (do  użycia  w  razie  konieczności  np.  przeprowadzania  zabiegów
higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).



6. Na czas epidemii rezygnuje się w zabiegów higienicznych polegających na myciu zębów.

ROZDZIAŁ IX 
KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI

1. Do  odwołania  ogranicza  się  bezpośredni  kontakt  z  osobami  trzecimi  do  niezbędnego
minimum.

2. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi dezynfekuje się ręce. W przypadku stosowania
rękawiczek są one często zmieniane. Unika się dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia
rękawiczek.

ROZDZIAŁ X
ORGANIZACJA ODBIORU OD DOSTAWCÓW, PRZYGOTOWANIA, WYDAWANIA I

SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
3. Pracownicy kuchni myją ręce:

a) przed rozpoczęciem pracy,
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia,ugotowana, upieczona, usmażona,
c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f) po skorzystaniu z toalety,
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
h) po jedzeniu, piciu;

4. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
5. Wyrzucają  wszelkie  opakowania,  w których  zostały  dostarczone  produkty  do  worka  na

śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest
możliwe  lub  musi  on  pozostać  w  opakowaniu,  pracownik  kuchni  myje/dezynfekuje
opakowanie.

6. Po  zakończonej  pracy,  dezynfekują  blaty  kuchenne  oraz  inne  sprzęty,  środkami
zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

7. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów
do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

8. Dzieci posiłki spożywają w sali do tego przeznaczonej, przy czym w tym samym momencie
może przebywać jedna grupa.

9. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

ROZDZIAŁ XI
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA, PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19

Postanowienia ogólne

1. Celem  niniejszych  zasad  jest  zminimalizowanie  ryzyka  wystąpienia  zakażenia  wirusem
SARS-CoV-2,  wywołującym  chorobę  COVID-19,  wśród  dzieci  oraz  pracowników
przedszkola,  w  sytuacji  wystąpienia  podejrzenia  zakażenia  u  dziecka  lub  pracownika
przedszkola.



2. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można
czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

3. Po każdym użyciu  pomieszczenia  przez  dziecko lub  pracownika  przedszkola,  u  którego
podejrzewano  wystąpienie  objawów  choroby  COVID-19,  pomieszczenie  zostaje
zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony
osobistej.

4. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-
19 Dyrektor wyłącza z użytkowania pomieszczenia, w których przebywała zarażona osoba
a  personel  sprzątający  przeprowadza,  przy  zachowaniu  wszelkich  środków  ochrony
osobistej,  dodatkowe  czynności  dezynfekujące  w  budynku  przedszkola.  Dokonuje  się
również dezynfekcji drogi przejścia osoby zakazanej do pomieszczenia (poręcze  schodów,
klamki itp., czyli elementy, których mogła dotykać osoba zakażona).

5. Do  pracy  w  przedszkolu  mogą  przychodzić  jedynie  zdrowe  osoby, bez  jakichkolwiek
objawów  wskazujących  na  chorobę  zakaźną.  W  przypadku  wystąpienia  niepokojących
objawów pracownik nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu.

2. Podejrzenie zakażenia dziecka/pracownika wirusem COVID-19

1. Z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19     mamy do czynienia w sytuacji, gdy osoba
źle się czuje i ma widoczne objawy kliniczne infekcji, jak gorączka, kaszel lub duszności.

2. Podejrzenie zakażenia dziecka lub pracownika powinno zostać zgłoszone dyrektorowi.
3. W  przypadku  dziecka  przejawiającego  wystąpienie  objawów  choroby  COVID-19,

nauczyciel zapewnia mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej,
a także odizolowuje dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola- służy do tego
specjalnie przygotowane pomieszczenie bądź wyznaczone miejsce zapewniające min. 2 m
odległości od innych osób. Pracownik przedszkola przebywający z dzieckiem w izolacji
zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia
dezynfekuje  ręce,  przed  wejściem  do  pomieszczenia  zakłada  maseczkę  ochronną
i rękawiczki.

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie
z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru
dziecka  z  placówki  informując  o  powodach.  Dyrektor/  nauczyciel  lub  inny  pracownik
informuje rodziców/opiekunów dziecka o podejrzeniu zakażenia.

5. Rodzic  po  telefonie  od  dyrektora/  nauczyciela  lub  innego  pracownika  odbiera  dziecko
najszybciej jak to możliwe.

Przepisy końcowe

1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w przedszkolu od dnia 31 marca 2022 r do czasu jej
odwołania.

2. Z  treścią  niniejszej  procedury  zaznajamia  się  pracowników  przedszkola  oraz  rodziców
i opiekunów prawnych dzieci poprzez wywieszenie w tablicy ogłoszeń i umieszczeniu na
stronie internetowej przedszkola.

Załącznik nr 1 - Jak skutecznie myć ręce

Załącznik nr 2 - Jak skutecznie dezynfekować ręce 

Załącznik nr 3 - Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę 

Załącznik nr 4- Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
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Załącznik nr 1



Załącznik nr 2

 



    Załącznik nr 3
 



Załącznik nr 4
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