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 Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19  

w Przedszkolu nr 167  

w Warszawie ul. Strzelecka 16 

 

Cel procedury: 

Celem niniejszej procedury jest: 

• ustalenie sposobu funkcjonowania Przedszkola nr 167 w czasie zagrożenia epidemicznego 

COVID–19, 

• zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom świadczących pracę na terenie 

Przedszkola Nr 167 podczas zagrożenia epidemicznego, 

• minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice, dyrektor, nauczyciele i 

pracownicy administracji, obsługi i kuchni.  

 

Podstawa prawna:  

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz.U. 2020 poz. 780)  

• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 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. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,327 i 567)    

• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r     

(IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3.    

• wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i 

Ministrem Zdrowia.` 

Organizacja pracy przedszkola: 

1. Organizacja pracy przedszkola dostosowana jest do sytuacji epidemicznej, 

uniemożliwiająca stykanie się poszczególnych grup dzieci. 

2. Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 17.00 

3. W przedszkolu od 1.09.202 r. będzie funkcjonowało 5 oddziałów: I, II, III, IV, V 

4. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.  

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

opiekunowie. 

      ● liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie                                                                                                                             

więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 

• powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 

dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby 

dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt 

dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże 

powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2   - 

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 

2020 r. – IV aktualizacja. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjioKvdl7HpAhXpxcQBHUkVApsQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fprawo.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2FDocDetails.xsp%3Fid%3DWDU20200000780&usg=AOvVaw181KsuQRcqcM9L8M5SAr8_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjioKvdl7HpAhXpxcQBHUkVApsQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fprawo.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2FDocDetails.xsp%3Fid%3DWDU20200000780&usg=AOvVaw181KsuQRcqcM9L8M5SAr8_


2 
 

• w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / 

opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć 

dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w 

placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu 

społecznego co najmniej 1,5 m. - wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. – IV aktualizacja. 

6.  Powierzchnie każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów 

znajdujących się w sali. 

7. Grupy przedszkolne obejmują dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i 

zainteresowań.  

8. Jedna grupa w miarę możliwości organizacyjnych przebywa tylko i wyłącznie  

w wyznaczonej i stałej sali. 

9. Dzieci z różnych grup w miarę możliwości organizacyjnych nie mogą się ze sobą 

kontaktować na terenie przedszkola.  

10. Usuwa się z sali przedmioty i zabawki, których nie można dezynfekować (np.  pluszaki, 

dywany). 

11. Opiekunowie zachowują dystans społeczny miedzy sobą w każdej przestrzeni przedszkola 

wynoszący ok. 1,5 m. 

12. Rodzic wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury u dziecka termometrem 

bezdotykowym oraz składa pisemne oświadczenie – załącznik nr 1. 

13. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby natychmiast jest izolowane od reszty 

grupy w innym pomieszczeniu pod opieką pomocy nauczyciela pracującej w grupie. 

Rodzice niezwłocznie są powiadamiani i w trybie natychmiastowym odbierają dziecko z 

przedszkola. 

14. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy będą mieli mierzoną temperaturę. 

15. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do noszenia maseczek, przyłbic, rękawic ochronnych 

w części wspólnej placówki.  

16. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek.  

17. Rzeczy dzieci oddawane są rodzicom w bezpieczny sposób z użyciem rękawiczek 

ochronnych przez pracownika wydającego. 

18. Od dnia 1.09.2020 r. do odwołania dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów. 

19. Podczas leżakowania (gr. I) zachowany jest dystans pomiędzy leżakami , uwzględniający 

zasady bezpieczeństwa (dzieci odpoczywają leżąc naprzemiennie na leżakach).  

Po zakończeniu leżakowania leżaki są dezynfekowane. 

20. Grupy  podczas pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego przebywają według ustalonej 

kolejności – tylko jedna grupa może przebywać w ogrodzie. Starsze dzieci mogą wychodzić 

na spacery wokół przedszkola, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

21. Sprzęt na terenie ogrodu przedszkolnego jest regularnie dezynfekowany - karta 

monitorowania – załącznik nr 2. 

22. W Przedszkolu nr 167 zgodnie z zasadami bezpieczeństwa prowadzone będą zajęcia: 

dydaktyczno – wychowawcze, język angielski,  rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz 

zajęcia z zakresu terapii logopedycznej i psychologicznej. 

23. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola 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  
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24. Dzieci będą mogły korzystać z wody z dystrybutorów tylko i wyłącznie pod nadzorem 

nauczyciela lub pomocy nauczyciela.  

25. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola maseczki lub przyłbice 

oraz rękawiczki jednorazowe. 

26. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w 

trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi.  

27. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla 

dzieci. 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola: 

1. Rodzice w celu szybkiej komunikacji zobowiązani są do podania aktualnego numeru 

telefonu i odbierania telefonu z przedszkola. W przypadku każdorazowej zmiany numeru 

telefonu natychmiast informują o tym dyrektora lub nauczycielką pracującą z dzieckiem.  

2. Rodzice dzieci lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola zobowiązani 

są do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie placówki.  

3. Nie zaleca się, żeby do przedszkola przyprowadzały dzieci osoby starsze (babcia, dziadek). 

4. Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim. 

5. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na wyraźne pisemne oświadczenie woli rodziców lub 

prawnych opiekunów.  

6. Dzieci do/z przedszkola powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.  

7. Zaleca się, żeby dzieci były przyprowadzane i odbierane w miarę możliwości przez te same 

osoby. 

8. Osoba upoważniona przez rodzica do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni z 

zachowaniem wymaganej odległości. 

9. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodziców zobowiązana jest mieć założone 

rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem 

do budynku oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka 

przedszkola i przestrzegać je. 

10. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez 

rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni 

opiekunowie). 

11. Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w 

stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne 

zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz 

wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru 

dziecka. Jeżeli  żadna z wymienionych w upoważnieniu nie może odebrać dziecka lub nie 

odbiera telefonu, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję. 

12. Rodzice i osoby przyprowadzające i odbierające dzieci zobowiązani są do zachowania 

dystansu w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych rodziców/ osób i dzieci 

wynoszący min. 1,5 m.  

13. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko przebywają w przestrzeni wspólnej 

minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę osobie 

dyżurującej na dolnym holu, nie powinni prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z 

dzieckiem po terenie przedszkola, obowiązani są opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki. 

14. Rodzice mogą wchodzić do szatni dziecięcej z zachowaniem zasady, że w każdej szatni 

grupy dziecięcej może przebywać tylko 1 rodzic i 1 dziecko. 

15. Jeżeli dziecko miało kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.   
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16. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola 

zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania środków ostrożności (ochrona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk). 

17. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8.30. 

18. W czasie pracy przedszkola drzwi wejściowe pozostają zamknięte. 

19. Rodzic przyprowadzając dziecko obowiązany jest zadzwonić dzwonkiem. 

20. W przypadku, gdy więcej rodziców będzie oczekiwało na wejście do placówki powinni oni 

zachować wymaganą odległość min. 1,5 m, rodzice nie pozwalają dzieciom kontaktować 

się z innymi dziećmi z bliskiej odległości.  

21. Do przedszkola może zostać przyprowadzane wyłącznie dziecko zdrowe bez żadnych 

objawów chorobowych: kaszlu, kataru lub sugerujących chorobę zakaźną.  

22. Dziecku przy wejściu do przedszkola zostanie zmierzona temperatura ciała przez 

wyznaczonego przez dyrektora pracownika termometrem bezdotykowym. 

23. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego  wyznaczonego przez dyrektora 

objawów chorobowych u dziecka (kaszel, katar lub temperaturę powyżej 37 stopni) dziecko 

nie jest przyjmowane do przedszkola.  

24. Dziecko po wejściu do sali przedszkolnej zobowiązane jest do dokładnego umycia rąk, nad 

czym czuwała będzie przebywająca w sali pomoc nauczyciela.  

25. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem jedynie poprzez wideodomofon, który po 

każdorazowym użyciu zostanie przez pracownika przedszkola zdezynfekowany.  

26. W przypadku, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym dziecko odbierane jest 

bezpośrednio z ogrodu, możliwa jest wtedy rozmowa nauczyciela rodzicem z zachowaniem 

wymaganego min. 1,5 metrowego dystansu. W czasie rozmowy rodzica z nauczycielem nad 

dziećmi czuwa pomoc nauczyciela.  

27. Rodzice odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego zobowiązani są do szybkiego 

opuszczenia terenu przedszkola. Zabrania się przebywania na terenie ogrodu 

przedszkolnego rodzicom i dzieciom po ich odebraniu (np. dziecko chce się jeszcze 

pobawić). 

28. Niedozwolony jest również powrót dziecka do przedszkola (szatni) po odebraniu przez 

rodzica, bo coś dziecko zapomniało. 

 

Szczegółowe zadania i obowiązki osób, których dotyczy procedura:  

 

RODZICE: 

Rodzice są zobowiązani do: 

1. Ścisłego przestrzegania niniejszej procedury. 

2. Nie przyprowadzania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji; 

3. Prowadzenia wnikliwej obserwacji dzieci pod kątem symptomów chorobowych. 

4. Informowania nauczyciela lub dyrektora  o stanie zdrowia dziecka; 

5.  Wyposażenia dziecka w maseczkę ochronną podczas drogi do i z przedszkola. 

6. Wyjaśnienia dziecku sytuacji i stosowanie zasady krótkiego pożegnania. 

7. Przestrzeganie zasady nie przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i innych 

przedmiotów. 

8. Kontaktowania się z dyrektorem i nauczycielem mailowo lub telefonicznie, poprzez 

wideodomofon lub poprzez kontakt osobisty z zachowaniem odległości min. 1,5 m (stojąc 

w strefie bezpieczeństwa). 

9. Przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny takie jak: niepodawanie ręki na 

powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy 

kichaniu czy kasłaniu. 
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DYREKTOR: 

1. Zapozna wszystkich pracownik z Procedurą bezpieczeństwa w warunkach pandemii 

COVID – 19 oraz Procedurą postepowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID – 19 – zorganizuje spotkanie z pracownikami. 

2. Zobliguje wszystkich pracowników do bezwzględnego przestrzegania oraz stosowania 

zaleceń zwartych procedurze. 

3. Zaopatrzy pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki jednorazowe, 

maseczki ochronne, przyłbice, fartuchy ochronne i środki do dezynfekcji rąk. 

4. Wyposaży przedszkole w środki do dezynfekcji rąk, sprzętów, ogrodu przedszkolnego.  

5. Nadzoruje pracę pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie 

niniejszej procedury. 

6.  W sytuacji podejrzenia zarażenia wirusem COVID -19  niezwłocznie informuje o tym 

fakcie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Organ Prowadzący.  

 

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA: 

1. Na bieżąco śledzi komunikaty Głównego Inspektora  Sanitarnego, Ministra Zdrowia 

i przekazuje je dyrektorowi. Stosuje się do jego zaleceń. 

2. Udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników 

dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w tym w przedszkolu.  

3. Powiadamia rodziców o w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka. W 

przypadku każdorazowej temperatury u dziecka powiadamia rodziców dziecka oraz 

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie ul. Kochanowskiego 21 

nr. telefonu:503-342- 009, 698-107-933, 884-697-317, 699-834-426, 501-127-338, 606-

165-090, 604-135-225. 

 

PRACOWNICY: 

1. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki  odpowiedzialni są za przestrzeganie 

zasad zawartych w niniejszej procedurze, zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także 

za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zasłaniania twarzy maseczką lub przyłbicą. 

3. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić osoby zdrowe bez objawów przeziębienia, 

kataru, kaszlu.  

4. Pracownicy przedszkola przy wejściu do placówki będą mieli mierzoną temperaturę.  

5. Pracownicy wchodzą do placówki i dezynfekują ręce.  

6. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie 

będą dopuszczeni do wykonywania pracy. 

7. Pracownicy pracują na terenie zakładu pracy wg trybu ustalonego przez dyrektora (załącznik 

nr 3). 

8. Łazienki przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu 

(minimum 60%). 

9. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do 

zdezynfekowania rąk. 

10.  Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki zostają wyrzucone do kosza na śmieci. 

11.  Pracownicy przychodzą do pracy i udają się bezpośrednio na wyznaczone stanowiska, 

unikając skupisk i zachowując odległość. 



6 
 

12.  Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 

przebywania na terenie placówki , a zwłaszcza osoby z objawami choroby. 

13.  W pomieszczeniach gospodarczych (zmywalnie) może przebywać maksymalnie 1 osoba. 

 

NAUCZYCIELE: 

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w 

przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność 

dyscyplinarną.  

2. Nauczyciele pracujący z dziećmi zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom zasad 

panujących w przedszkolu w sposób dostosowany do wieku i możliwości dziecka.  

3. Dbają o bezpieczeństwo dzieci. 

4. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci 

stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci. 

5. Organizują dla dzieci zabawy, podczas których dzieci  zachowują wymaganą odległość. 

6. Zwracają uwagę, żeby dzieci nie skupiały się w jednym miejscu, nie przytulały się do siebie, 

nie brały do buzi zabawek. 

7. Nauczyciele dbają i nadzorują regularne mycie rąk przez dzieci – 30 sekund. 

8. Instrukcja z zasadami prawidłowego mycia rąk wywieszona jest w pomieszczeniach 

sanitarno – higienicznych w każdej grupie. 

9. Dezynfekują zabawki, którymi bawiło się dziecko jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z 

zabawki.  

10. Zwracają uwagę, aby leżaki rozstawione były  z zachowaniem co najmniej 1,5 m odległości.  

 

 

 

Pracownik obsługi 

1. Pomaga nauczycielowi w zapewnieniu dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków 

pobytu w sali. 

2. Zgodnie z zaleceniem GIS wietrzy salę co najmniej 1 raz na godzinę – karta monitorowania 

– załącznik nr 4. 

3. Dezynfekuje łazienki dziecięce po każdorazowym skorzystaniu przez dzieci - karta 

monitorowania – załącznik nr 5. 

4. Nadzoruje prawidłowe mycie rąk przez dzieci.  

5. Dezynfekuje zabawki, którymi bawiło się dziecko.  

6. Dezynfekuje w sali blaty stolików dziecięcych, krzesełka, klamki, włączniki światła - Karta 

monitorowania w gr. I- IV - załącznik nr 6. 

7. Podaje dzieciom posiłki. 

8. Środki dezynfekujące stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta; przestrzega się nie 

zbędnego czasu do wywietrzenia dezynfekowanego pomieszczenia, przedmiotów tak, aby 

dzieci i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

 

Organizacja posiłków w przedszkolu. 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie w czasie pobytu w przedszkolu. 

2. Posiłki przygotowywane są z zachowaniem niezbędnych zasad higieny – mycie i 

dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń i 

sztućców: 

1) używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych lub 

przyłbic, 

2) myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe, 
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3) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m 

odległości między stanowiskami, 

4) przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w 

wieku przedszkolnym, 

3. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z pracownikami pracującymi bezpośrednio z dziećmi, 

minimalizują kontakt z pozostałymi pracownikami.  

4. Podczas kontaktu z innymi pracownikami zasłaniają twarz przyłbicą lub maseczką. 

5. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki 

nie uległy zanieczyszczeniu. 

6. Posiłki odbierane są z kuchni przez woźne oddziałowe zachowując zasady bezpieczeństwa. 

7. Osoby odbierające posiłek z kuchni zobowiązane są: 

a) umyć i zdezynfekować ręce, 

b) założyć fartuch ochronny.  

8. Przed podaniem posiłku pomoc nauczyciela w sali zobowiązana jest: 

a) umyć i dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki,  

b) umyć i zdezynfekować ręce, 

c) założyć fartuch ochronny. 

9. Po zakończonym posiłku  woźne myją i wyparzają naczynia w zmywarce z dodatkiem 

detergentu – temperatura 60°C. 

10. Po posiłku dezynfekuje się blaty stolików  i krzesełka. 

 

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wśród personelu.  

1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby takie jak: podwyższona temperatura, 

duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą 

telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy.  

2. Powiadamia  telefonicznie stacją sanitarno - epidemiologiczną i postępuje zgodnie z 

zaleceniami SANEPIDU, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 

112, NFZ infolinia 800 190 590 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Dyrektor powiadamia również organ prowadzący i Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp)potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 

■ W przypadku podejrzenia zakażenia wśród personelu należy bezzwłocznie  ustalić listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie i postępować zgodnie z  wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym - wytyczne 

przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. –  

IV aktualizacja. 

 

Postępowanie na wypadek pojawienia się temperatury u dziecka 

1. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Po zauważeniu symptomów chorobowych np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie 

wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji, 

dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej ( maseczka, rękawiczki, fartuch) 
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pomaga dziecku w założeniu maski i rękawiczek. Pozostaje z nim do momentu odebrania 

przez rodziców. 

3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora. Dyrektor każdorazowo zawiadamia 

jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o zaobserwowanych objawach 

chorobowych u dziecka. 

4. Powiadamia rodziców, którzy jak najszybciej odbierają dziecko z przedszkola i udają się z 

nim do lekarza pediatry. 

5. Rodzic informuje dyrektora o wynikach odbytej wizyty lekarskiej oraz powiadamia 

SANEPID. 

6. Dalsze postępowanie uzależnione jest od wyników badania lekarskiego i wskazań 

SANEPIDU. 

7. O zaistniałej sytuacji zawiadamia również organ prowadzący i nadzorujący. 

 

Informacje końcowe 

1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

2. Na terenie przedszkola nie przebywają żadne osoby z zewnątrz. 

3. Upoważnienia do odbioru zachowują ważność, chyba że rodzic upoważni inną osobę. 

4. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu uzyskania porady. 

 

 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również 

Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 1.09.2020 r. 

 

 


