
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 

z dnia 5 maja 2020 r. 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

w Przedszkolu Samorządowym w Średniej Wsi 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 

 

1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dzieci, bez żadnych obja-

wów sugerujących chorobę zakaźną, najpóźniej do godziny 8.30. 

2. Nie mogą być przyprowadzane dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych. 

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do kontroli temperatury ciała dziecka. Jeśli 

przekroczy ona wartość 37,5°C dziecko powinno pozostać w domu, nie może zostać 

przyprowadzone do przedszkola. 

4. Przed wejściem dziecka do przedszkola zostanie przeprowadzone kolejne mierzenie 

temperatury przez nauczyciela lub innego pracownika. Jeśli otrzymany pomiar będzie 

wyższy niż 37,5°C, dziecko nie zostanie wpuszczone do placówki. 

5. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko jest zobowiązany do wypełniania 

każdorazowo krótkiej ankiety informacyjnej na temat stanu zdrowia dziecka. 

6. Jeśli dziecko ukończyło 4. rok życia, powinno korzystać, podczas drogi do i z placówki, 

z maseczki osłaniającej nos i usta. Z takich samych środków ochrony osobistej powinni 

korzystać rodzice/prawni opiekunowie. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola wynoszący min. 2 m. 

Mogą przebywać jedynie w wydzielonej przestrzeni, w której wykonywane będą 

wszystkie wymienione powyżej czynności. 

8. Dziecko nie powinno zabierać do i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zaba-

wek. 

9. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do utrzymywania stałego i szybkiego 

kontaktu telefonicznego z przedszkolem. 

 



II. Organizacja pracy i działalności grupy przedszkolnej 

 

1. Grupa przedszkolna funkcjonująca zgodnie z niniejszą procedurą powinna przebywać 

w wyznaczonej, stałej sali i liczyć od 5 do 14 dzieci. 

2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m
2
 na dziecko i każdego opiekuna. 

3. W sali nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać 

lub dezynfekować. 

4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

5. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

6. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

7. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

8. Możliwe jest, w miarę możliwości, korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powie-

trzu na terenie przedszkolnego placu zabaw, który powinien być regularnie dezynfeko-

wany. 

9. Wprowadza się zakaz organizowania grupowych wyjść dzieci poza teren placówki. 

10. Jeśli dziecko w czasie swojego pobytu w przedszkolu zacznie okazywać niepokojące 

objawy chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel, bóle mięśni, osłabienie), musi 

zostać odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatce), gdzie pod opieką nauczy-

ciela lub innego pracownika przedszkola będzie oczekiwać na pojawienie się 

rodziców/opiekunów prawnych. Informacja o takim zdarzeniu zostanie niezwłocznie 

przekazana rodzicom/opiekunom prawnym, którzy muszą pilnie zabrać dziecko do 

domu. 

 

III. Higiena i dezynfekcja na terenie przedszkola 

 

1. Wszystkie dzieci, pracownicy, rodzice oraz osoby trzecie wchodzący do placówki są 

zobowiązani do obligatoryjnego dezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego 

znajdującego się w strefie buforowej przy wejściu do przedszkola. 

2. Pracownicy, rodzice i osoby trzecie zobowiązani są do używania w tej strefie także 

rękawiczek i maseczek ochronnych. 



3. Dzieci i pracownicy opiekujący się nimi powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, 

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Należy dokonywać codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek 

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, 

włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdują-

cych się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbęd-

nego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie 

były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta 

i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności). 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy umieścić plakaty z zasadami 

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

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

IV. Organizacja żywienia 

 

1. Przygotowywanie wszelkich posiłków powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania zbiorowego żywienia. 

2. Należy ściśle stosować się do procedur HACAP wprowadzonych w placówce. 

3. Dodatkowo pracownicy kuchni powinni przestrzegać ogólnych zasad określających indy-

widualne zachowanie w czasie stanu epidemii – częsta dezynfekcja rak, stosowanie 

rękawic ochronnych. 

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

5. Do spożywania posiłków w przedszkolu wydzielono specjalną strefa, w której nie będzie 

możliwe organizowanie żadnych innych czynności. Dzieci mogą przebywać w tej części 

sali tylko w czasie posiłku. Stoliki i krzesła należy poddawać stałej dezynfekcji. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać. 

7. Dostawcy towaru nie mogą przebywać na terenie placówki. Dostarczane artykuły 

spożywcze są zobowiązani pozostawić przed drzwiami wejściowymi do kuchni. 



 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19 u personelu przedszkola 

 

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

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku 

życia. 

3. Zostało wydzielone i przygotowane pomieszczenie, które stanowić będzie izolatkę dla 

osób ze zdiagnozowanymi objawami chorobowymi. 

4. Pracownicy przedszkola, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy chorobowe, nie 

powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicz-

nie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych, a w razie 

pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie, musi zostać on niezwłocznie odsunięty od pracy. 

Należy wstrzymać przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci, o zaistniałym fakcie 

powiadomić Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych 

i stosować się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik musi zostać poddany gruntowne-

mu sprzątaniu oraz dezynfekcji. 

7. Należy stosować do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzy-

kach Dolnych przy ustalaniu dodatkowych procedur dotyczących zaistniałego przypadku. 

8. W placówce należy umieścić, w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, wykaz numerów 

telefonów do służb sanitarno-epidemiologicznych i medycznych, które zajmują się walką 

z koronawirusem. 

9. W sytuacji pojawienia się pracownika z podejrzeniem zakażenia koronawirusem należy 

ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tej części przedszkola, w któ-

rych przebywała taka osoba. Wszystkie osoby, które znajdą się na wymienionej powyżej 

liście, są zobowiązane do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitar-

nego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 


