
 

 

ZARZĄDZENIE NR …9../2020 

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Cięcinie 

z dnia 20.08.2020r.  

w wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania  

i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola 

obowiązująca na terenie Przedszkola Publicznego w Cięcinie  

obowiązują od 1 września 2020r. 

 

  
  

 W oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  

z dnia 2 lipca 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art.8aust.5pkt2ustawy z dnia14marca1985r.o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz.U.z2019r.poz59orazz 2020r.poz322,374i 567) 

 

§ 1. 

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 

wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Przedszkola 

Publicznego w Cięcinie . 

 

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Cięcinie z dnia 

15.05.2020r. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 9./2020 

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Cięcinie 

z dnia  20.08.2020 r. 

 

. 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie  

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola 

obowiązujące na terenie Przedszkola Publicznego w Cięcinie 

obowiązują od 1 września 2020r. 

 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Publiczne Przedszkole w Cięcinie od 01.09.2020 funkcjonowanie z uwzględnieniem 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  

i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.07.2020r.. Celem procedury jest 

zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym 

chorobę COVID-19. 

2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy. 

3. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do budynku), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do przedszkola.  

4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować 

dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

 zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

 zakrycie nosa i ust, 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

 ograniczone przemieszczanie się po przedszkola do niezbędnego minimum 

 ograniczony kontakt z pracownikami przedszkola 

5. Do przedszkola nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji. 

6. W drodze do i ze przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

7. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak 

i nauczycieli i personelu , zaleca się jednak aby w częściach wspólnych hol, korytarze, 

szatnie, korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane. 

10. Przedszkole posiada termometr bezdotykowy. 

11. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które 

nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego 

są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.(maskotki,tapicerowane 



mebleitp) Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 

zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować ,po każdym użyciu 

§ 2 

Organizacja i funkcjonowanie przedszkola 

1. W sali przedszkolnej powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt 

zbiorowy od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2 , a w przypadku liczby dzieci 

większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na kolejne dziecko – jeżeli 

czas pobytu dziecka nie przekracza 5godzin dziennie o 2m2, jeżeli powyżej 5h to  

o 2,5m2 .  

2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać, w miarę możliwości, w stałych salach, łączone 

grupy będą tylko w czasie sprzątania i dezynfekowania sal zawsze w taki sam sposób, aby 

w razie zachorowania można było sporządzić listę kontaktów, dla służ sanitarnych 

3. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości 

angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia ,jeżeli tacy będą 

zatrudnieni. 

4. Wychowankowie nie przynoszą do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek. 

5. W grupie może przebywać max.25 dzieci jeżeli sala spełnia wymogi metrażowe. 

6. W sali w której będą przebywać dzieci będą usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty 

których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować ,przybory sportowe będą 

dezynfekowane po każdym użyciu. 

7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

8. W miarę możliwości organizacyjnych uniemożliwia się stykanie poszczególnych grup np., 

Różne godziny korzystania z placu zabaw, wychodzenia do sali gimnastycznej itp. 

 

 

§ 3 

Wybór formy kształcenia 

1.  Wprowadzenie formy pracy innej niż stacjonarna w grupie grupach lub dla całej placówki 

która będzie następstwem sytuacji epidemicznej  na placówce lub w powiecie żywieckim 

wymaga uzyskania   zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

2. W przypadku wprowadzenia form kształcenia, innej niż stacjonarna  dyrektor ustala 

szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w 

przepisach szczególnych. 

 

§4 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia 

dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu wg przydzielonych zadań 

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. 

3. Podstawowa forma pracy z dziećmi w budynku przedszkola to zajęcia dydaktyczne, 

opiekuńcze i wychowawcze. 



4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku w sposób ustalony przez 

dyrektora przedszkola 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w placówce, kształtować postawy higieniczne,(szczególnie 

prawidłowe mycie rąk) planować tą tematykę w ramach realizowanych planów pracy. 

6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; 

podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy 

otwartych oknach ,lub na świeżym powietrzu. 

7. .Nauczyciel ustala z rodzicami/opiekunami ścieżki szybkich kontaktów . 

8. Nauczyciel uzyskuje zgodę rodzica /opiekuna na pomiar temperatury dziecka jeżeli 

istnieje taka potrzeba lub wystąpią niepokojące objawy chorobowe 

9. W razie niepokojących objawów u dziecka: kaszel ,katar z gorączką co najmniej 37 ,5 

stopnia nauczyciel informuje o tym fakcie rodzica ,dyrektora przedszkola a dziecko jest 

izolowane w izolatorium pod opieką woźnej.  

 

                                                              § 5 

Rodzice 

1. Do przedszkola można przyprowadzać tylko dziecko zdrowe - bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych. 

2. Nie można przyprowadzić dziecka , jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. 

3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie 

trwania epidemii COVID-19. 

4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu 

(numery telefonów),lub adresy mailowe ale jest zobowiązane sprawdzać skrzynkę, aby 

umożliwić szybką ścieżkę komunikacji w sytuacjach nagłych. 

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu 

zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie. 

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko 

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać 

ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

 

§6 

Pracownicy przedszkola 

1. Pracownicy powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 

odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.  

3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku 

zakrywania ust i nosa. 

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. 



5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, 

inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 

użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie 

szerzenia się COVID-19. 

8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:  

 utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),  

 dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, 

 dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, 

 dezynfekcji toalet, 

 dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w sali przedszkolnej. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów  

10. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, 

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i 

dezynfekowanie, 

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 

i dezynfekcja.  

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

 

 

§ 7 

Przyprowadzanie i odbierania dziecka do przedszkola 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowy wychowanek, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest 

dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu 

dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub 

opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody przedszkole zastrzega sobie 

możliwość nieprzyjęcia dziecka na zajęcia). 

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje 

dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do 

przedszkola w danym dniu. 

3. Dziecko do przedszkola mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. 

4. Do dzieci są przyprowadzani o wyznaczonych godzinach, zgodnych z Deklaracjami 

pobytu dziecka  ,których należy przestrzegać .Dzieci z oddziałów przedszkolnych 

przychodzą w godzinach 7:50 -8:10 odbierane są przez wychowawców, o godzinie 12:50 



sprowadzane są do szatni i wtedy z zachowaniem dystansu społecznego mogą być 

odebrane przez rodziców/opiekunów, Jednocześnie w szatni może przebywać 12 

rodziców z dziećmi reszta oczekuję przed wejściem. 

5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować 

wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa. 

6. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci mogą przebywać tylko i wyłącznie w 

części wspólnej (przedsionek wejścia głównego, szatnia i holl), zachowując dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący 

min. 1,5 metry,obowiązkowo zasłaniają usta i nos dezynfekują ręce 

7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą 

dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może 

przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu 

nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Należy 

jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.  

8. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka 

przedszkola. 

 

 

§ 8 

Zasady korzystania, placu zabaw określa Procedura korzystania z placu zabaw 

§9 

 

Zasady bezpiecznego i spożywania posiłku 

. 

1. Posiłki odbierane są ze stołówki szkolnej na wózkach w specjalnych pojemnikach. 

2.  W kuchni przedszkolnej  pojemniki na posiłki są dezynfekowane 

3. Posiłki wydaje pracownik obsługi. 

4. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej 

wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po 

wyschnięciu zdezynfekowane.  

5. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane. 

6. Śniadania przez grupy przedszkolne spożywane są w salach z zachowaniem zasad 

higieny. 

7. Wydawanie i spożywanie posiłków odbywa się  w oparciu o Procedurę wydawania 

posiłków.Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną 

sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

                                                                      § 10 

Kontakt z osobami trzecimi 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 



2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. pracownikiem 

BHP kurierem, pracownik powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę 

możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony 

osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny 

mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Przebywanie osób spoza przedszkola w budynku może mieć miejsce wyłącznie 

w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne i tylko pod warunkiem 

korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i 

nosa). 

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli 

osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek 

powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie 

noszenia rękawiczek. 

 

§ 11 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA U DZIECKA LUB PRACOWNIKA  

 

 

1. W wypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka lub osoby 

dorosłej  należy postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawiruem która stanowi załącznik Nr. 5  

2. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę powyżej 37,5) zostaje odizolowane w 

wyznaczonym pomieszczeniu ,pozostaje tam pod opieką woźnej oddziałowej. 

3. Woźna  bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i 

rękawiczki i pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

4. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji.  

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu zdrowia 

dziecka dzwoni na 999 lub 33 8612137 lub 33 8602391. 

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby  

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):  

• Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: 

izolatorium 

• Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.  

• Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców odpowiednie służby, które podejmują 

dalsze kroki bezpieczeństwa.  

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy,powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń ,oraz organ prowadzący 

                                          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu 

ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec 

nr. tel. 33 861 21 37 lub 33 866 67 72 



(od pon. do pt. w godz. od 7:00 do 14:35) 

nr tel. alarmowego 605 538 283 

 

 

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

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

 

Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

8.Zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym czasie w części / częściach placówki, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Żywcu w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

9.Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą 

przychodzić do przedszkola.  

10.O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

 

§ 12 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzić do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym 

szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 

999 lub 112. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium. 

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby 

sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie 

przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  

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

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  



10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 

wszystkich pracowników oraz rodziców. 

 

§ 13 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub 

pracownika 

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg 

oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli 

wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, 

którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor powinien stosować 

się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na 

kwarantannę, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt 

krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal 

funkcjonować, np., przebywać w przedszkolu Osoby te jednak powinny stale monitorować 

stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała. 

 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 15.05.2020r. zarządzeniem dyrektora nr 

7/2020. 

3. Procedura może być modyfikowana. 

4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych 

przez placówkę i będzie umieszczona na stronie internetowej przedszkola oraz 

zobowiązani do wypełnienia deklaracji i oświadczenia załącznik nr 1 i 2 zawierających 

zgodę na pomiar temperatury. 

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole 

objawów chorobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  

Rejestr pomiaru temperatury  

Lp. Nazwisko i imię ucznia Data pomiaru 

Wynik 

pomiaru 

temperatury 

    

    

    

    

    

    

    

 



Załącznik do procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

Podstawa prawna: 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 

ze zm.), 

 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z 

Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.z dnia 02.07.2020 

Procedura korzystania z istniejącego na terenie Przedszkola w Cięcinie 

placu zabaw. 

 

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać 

nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy 

z zachowaniem reżimu sanitarnego . 

3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. 

4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy. Dzieci z 

poszczególnych grup nie mogą się mieszać. 

5. Każdego dnia, po każdej grupie dzieci wyznaczony pracownik dokonuje 

dezynfekcji  urządzeń znajdujących się na placu zabaw.  informację o 

przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w zeszycie kontroli.  

6. Urządzenia, których nie można zdezynfekować skutecznie oznaczone będą taśmą i 

wyłączone z użytku. 

7. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej 

dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z 

używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu 

dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup. 

8. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób. 

9. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien: 

 sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu 

zabaw zostały zdezynfekowane w tym dniu, 

 upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje 

się już w budynku przedszkolnym. Grupy wychodzące na plac nie mogą 

kontaktować się ze sobą. 

 przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw, 

 zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci, 

 polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i 

trzymania się za ręce, 

 w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci. 

Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki 

 



Załącznik do Procedury  bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na Tereni 

         Przedszkola w Cięcinie  

 

 

 

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW 

obowiązująca w Publicznym Przedszkolu   w Cięcinie  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 

ze zm.), 

 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z 

Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni szkolnej stołówce 

 

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu 

obsługi przedszkola  podczas wydawania posiłków 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi 

przedszkola . 

 

Pracownicy kuchni 

 

1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie 

kontaktuje się z dziećmi  ani personelem mającym kontakt z dziećmi . 

2. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola  pracownicy kuchni dezynfekują ręce 

płynem do dezynfekcji. 

3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim 

rękawem). 

4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków: 



a) używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie 

przyłbic), 

b) myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe, 

c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości 

między stanowiskami, 

d) przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku 

przedszkolnym . 

e) przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i 

sanepidu. 

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

uległy zanieczyszczeniu. 

6. Wydawane posiłki są pakowane do termosów zbiorczych o których czystość dbają pracownicy 

kuchni 

7. Pracownicy kuchni ustawiają termosy  na wózkach kelnerskich. 

8. Wózki kelnerskie z jedzeniem dla dzieci  przejmuje wyznaczony personel obsługi przedszkola 

który wydaje je dla każdej grupy w osobnej Sali,po ich dezynfekcji Powierzchnie blatów, poręczy, 

wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone 

każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci . 

9. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:  

1) śniadanie  

2) obiad dzielony – I danie, II danie, 

3) podwieczorek. 

10. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach oddzielnie dla każdej grupy 

Pracownicy obsługi – woźne oddziałowe  

 

1. Pracownicy obsługi (woźne oddziałowe) ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo 

przygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci  spożywają posiłki. 

2. Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego – miejsca odbioru posiłków, pracownicy obsługi 

zobowiązani są do założenia białego fartucha ochronnego oraz rękawic  ochronnych, a także 

maseczek ochronnych ,na wózki kelnerskie przygotowują talerze i sztućce wcześniej umyte i 

wyparzone w zmywarce przemysłowej z użyciem detergentów dla poszczególnych grup 

3. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są: 

a) myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki, oraz wózki kelnerskie, na 

których będą przewozić posiłki dla dzieci  przed każdym posiłkiem, 

b) myć powierzchnie podłogi w obrębie stołów, przy których dzieci  spożywają posiłek, 

c) czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i 

poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci , przed każdym podaniem posiłku. 

4. Woźne oddziałowe zobowiązane są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

5. Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi: 

a) dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, 

b) zakładają ubrania ochronne (białe fartuchy z długimi rękawami). 

6. Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi 

zobowiązani są: 



a) przemieścić się z wózkiem kelnerskim do wyznaczonej Sali , w której dzieci  spożywają posiłki, 

b) rozłożyć posiłki dla dzieci  na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności. 

7. Woźna opuszcza pomieszczenie na czas, gdy dzieci  siedzą przy stołach i zjadają posiłek. 

8. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci , woźna wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i 

dezynfekuje salę po posiłku. 

9. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera stojącego na 

zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach 

ochronnych). 

10. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i 

powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci , po każdym 

posiłku. 

11. Nauczyciele poszczególnych grup  sprawują opiekę nad dziećmi  również podczas posiłków 

(śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci. 

12. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci  do ich spożywania, tj. 

dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem. 

13. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci. 

14. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej  mogą przebywać tylko dzieci  i obsługa 

przedszkola  przydzielona do określonego oddziału. 

 

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: 01.09.2020r.  

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII 

obowiązująca w Publicznym Przedszkolu  w  Cięcinie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 

ze zm.), 

 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z 

Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas 

dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19 

 

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników przedszkola 

podczas dezynfekcji sal i łazienek 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy przedszkola : pracownicy kuchni, 

pracownicy obsługi 

 

Pracownicy przedszkola/szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury 

ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19. 

 

Dezynfekcja pomieszczeń 

 

1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku przedszkola. 

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po 

wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni w 

przedszkolu. 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkola pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

4. Pracownicy przedszkola myją i dezynfekują sale po wyjściu dzieci , łazienki dziecięce co godzinę 

oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie 

przebywają dzieci  ani inne osoby. 

5. Pracownicy przedszkola zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz 

dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

ramy leżaków, poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna, domofonu – co najmniej 

dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola przez rodziców oraz po ich 

odebraniu. 

6. Pracownicy przedszkola  sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach 

i w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci. 

7. Pracownicy przedszkola  zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym 

użyciu przez dziecko  (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko używa innej). 



8. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, 

należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. 

9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

sprzętu, tak aby nie narażać dzieci   na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

Dezynfekcja zabawek i sprzętu 

 

1. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, 

dokładnie myjąc jego powierzchnię specjalnym preparatem  i przemyć ciepłą wodą. W ten 

sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na 

trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie. 

2. Przedmioty (zabawki i sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji pod nazwą: 

pozostawić do wyschnięcia, a następnie dokładnie opłukać wodą. Należy ściśle przestrzegać 

minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych preparatach – ten czas gwarantuje 

usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy 

i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego. Po 

dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od 

używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta). 

 

Czyszczenie zabawek/sprzętów w ogrodzie przedszkolnym  

 

1. W celu wyczyszczenia dużych zabawek  z plastiku, metalu i drewna (w ogrodzie przedszkolnym ) 

należy oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną 

środkiem dezynfekującym, a następnie mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i 

pozostawić do wyschnięcia 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

5. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

6. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

7. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

8. 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: 01.09.2020r. 

 

 

 



 

Załącznik do Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

 ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA I PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA 

obowiązująca w Przedszkolu w Cięcinie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 

493 ze zm.), 

 wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu . 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola  w przypadku 

podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka . 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola 

 

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik przedszkola, 

u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból 

mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 380C. U dzieci 

objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.  

2. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane 

o zakażenie COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio 

wyposażonym pomieszczeniu przedszkolnym. (izolatorium) 

3. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego 

postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi. 

4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika przedszkola 

do dyspozycji nauczycieli i pracowników w sekretariacie i na tablicach ogłoszeń 

znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb 

medycznych. 

5. Do przestrzegania procedury zobowiązani są: 

 dyrektor przedszkola, 

 wszyscy pracownicy przedszkola, 

 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

I. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego 

pracownika przedszkola: 

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w przedszkolu zaobserwuje co najmniej jeden z 

objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna: 



1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną 

dla otoczenia,  

2) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób 

pracujących w przedszkolu, 

3) powiadomić dyrektora przedszkola o swoim podejrzeniu, który jak najszybciej 

zgłosi ten fakt  telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej   

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja . 

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do 

szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie 

w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 

4. Dyrektor przedszkola mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika 

zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 

organu prowadzącego przedszkole. 

5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad 

oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora  

6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę 

nad oddziałem przejmuje inny nauczyciel. 

 

II. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:  

1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora przedszkola 

o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach. 

2. Dyrektor wyznacza pracownika przedszkola i kieruje go do oddziału, w którym 

przebywa dziecko. 

3. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do 

wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację. 

4. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i 

bezpieczeństwo.  

5. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę 

(jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, 

rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania. 

6. Dyrektor przedszkola:  

1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z 

placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania, 

2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-

epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka 

będącego pod opieką przedszkola. Pracownik stacji na podstawie wywiadu 

rekomenduje sposób postępowania. 

3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 

112.  

7. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i 

występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach. 

8. Po przyjeździe rodziców do przedszkola opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i 

postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:  

1) zawożą dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym, jeśli gorączka powyżej 38 0C z 

kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,   



2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują 

stan jego zdrowia obserwując dziecko, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy 

pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem ponownie, 

bezzwłocznie kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali 

i od kiedy one występują (może być konieczna będzie izolacja w szpitalu i 

przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).  

9. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika 

zalecany okres izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik przedszkola 

mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów i 

wskazań leczniczych. 

10. Pracownicy przedszkola i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o 

chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania 

zapobiegającego szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie 

wskazań leczniczych i wypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą 

osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym 

karze grzywny albo karze nagany. 

11. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i 

wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny 

zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują 

dalsze kroki profilaktyczne.  

 

12. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji 

oraz wspólnie z wójtem  może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i 

unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego . Dekontaminacja (dezynfekcja 

wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w 

porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga 

zamknięcia przedszkola na jeden dzień.  

13. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z 

podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem przedszkola powinna zostać 

podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci 

uczęszczających do przedszkola. 

 

 

Dyrektor 

 

1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w przedszkolu  w przypadku 

podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka  przebywającego w przedszkolu . 

2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie 

powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone 

parawanem. 

3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane. 

4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. dywanu). 

5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci  i pracowników informuje najbliższą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w przedszkolu dziecka z 



objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na 

instrukcje i postępuje zgodnie z nimi. 

6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-

epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 

8. Notatka zawiera następujące informacje: 

a) datę, 

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

c) godzinę powiadomienia rodziców, 

d) opis przebiegu działań. 

9. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola . 

10. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący. 

 

Nauczyciele i pracownicy przedszkola  opiekujący się dzieckiem 

 

1. Jeśli pracownik przedszkola  zauważy u dziecka  niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje 

dziecko/ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu. 

2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika 

przedszkola/szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, 

rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). 

3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem , przejawiającym niepokojące objawy 

sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane 

jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum. 

4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie, w której przebywało dziecko z 

niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe 

dzieci  i zadbać, by: 

1) umyły ręce zgodnie z instrukcją, 

2) jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola lub na 

wyszły na zewnątrz budynku przedszkola . 

5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa , dokonują czynności myjących i 

dezynfekujących w sali. 

6. Po umieszczeniu dziecka w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji 

z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z 

przedszkola. 

7. Odbiór dziecka  następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka  obowiązującą w okresie 

pandemii koronawirusa. 

 

Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom) 

 

1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni 

opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia  do przedszkola i poinformowania o gotowości 

odbioru dziecka z przedszkola . Pracownikowi  rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które 

przyszedł. 

2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej 

w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka rodzic (prawny 

opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku 

przedszkola . 



3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika przedszkola , 

który się nim opiekował w izolatce. 

4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko  z izolatki do 

ustalonego miejsca odbioru dziecka  (np. przedsionka przedszkola ) i czeka na otwarcie drzwi 

zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), 

opiekun dziecka  najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko . 

5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica 

(prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości. 

6. W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) może wejść do przedsionka . 

7. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko 

rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie 

zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery 

telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich 

informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza przedszkole  i postępuje zgodnie z ogólnymi 

zaleceniami sanitarnymi. 

8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, 

nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola. W tej sytuacji należy poprosić rodzica 

(prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić 

dziecko  do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je 

przejmie. 

9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, 

stanowi to wykroczenie. Dyrektor przedszkola  ma prawo zgłosić je do organów ścigania. 

10. Pracownik opiekujący się dzieckiem  w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi (prawnemu 

opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i 

rękawice. 

11. Izolatka, w której przebywało dziecko , jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich 

detergentów i dezynfekowana środkiem zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez 

wyznaczonych pracowników przedszkola . 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

9. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

10. Zapoznanie rodziców  z obowiązującą w przedszkolu  procedurą poprzez przekazanie jej treści z 

wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

11. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu . 

12. 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:01.09.2020 

 


