
 
 

Wewnętrzna  Procedura  Bezpieczeństwa  

w trakcie trwania epidemii Covid- 19 

w Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki  

w Człuchowie 

                                 obowiązująca od 1 września 2020r. 
 
 

Opracowano na podstawie wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 

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

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja 

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)  

 
Organizacja opieki w przedszkolu 
 
 

 Grupa dzieci wraz z opiekunem będzie  przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 
  Do grupy dzieci przyporządkowani będą, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

opiekunowie. 
 Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 

dzieci, w miarę możliwości, będzie wynosić co najmniej 15 m2;, jednakże powierzchnia 
przypadająca na jedno dziecko nie będzie w miarę możliwości  mniejsza niż 1,5 m2.. 

 W sali, w której przebywa grupa będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie 
myte , czyszczone  lub dezynfekowane. 

  Dzieci nie będą zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 
lub zabawek.  

  Sale dydaktyczne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 
razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 W miarę możliwości organizacyjnych będzie  zapewniona  taka organizacja pracy, która 
uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

 Opiekunowie będą  zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny nie będzie  kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 
się dziećmi. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola będą 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  innych 
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 



 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem 
zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica 
z dzieckiem/dziećmi 1,5 m. 

  Rodzice będą przestrzegać i stosować  wszelkie środki  ostrożności (min. osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola). 

 Rodzice wchodzą do przedszkola tylko wejściem głównym, a opuszczają budynek 
wejściami bocznymi zgodnie z oznaczeniem. 

 Do podmiotu będzie  uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

 Dzieci do  przedszkola będą przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
 Będzie ograniczone  przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 Będą  zapewnione sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami 
dziecka(aktualny telefon kontaktowy do rodziców). 

 Zakupione będą termometry bezdotykowe. 
 Rodzic wyraża pisemną zgodę na  na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje 

taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie  odizolowane  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice lub 
opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

 Dzieci będą systematycznie korzystały  z pobytu na świeżym powietrzu, przy 
zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu 
lub będą organizowane wyjścia  na pobliskie tereny rekreacyjne. 

 W przypadku korzystania przez dzieci  z placu zabaw poza terenem przedszkola sprzęt 
będzie dezynfekowany i czyszczony detergentem. 

 Sprzęt na placu zabaw, należący do przedszkola, będzie  regularnie czyszczony z 
użyciem detergentu lub dezynfekowany. 
 
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 
 

 Przed wejściem do budynku będzie  umożliwić skorzystania z płynu dezynfekującego do 
rąk oraz będzie  zamieszczona informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez 
osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola. 

 Będzie przestrzegane, aby rodzice lub opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu 
lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

 Będzie przestrzegane regularnie mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowane, aby 
robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie 
ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Będzie stosowany  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 
salach, klawiatury, włączników. 



 Przeprowadzając dezynfekcję będzie ściśle przestrzegane zalecenie producenta 
znajdujące 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. 

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

  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  będą wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 Zapewniona będzie  bieżąca dezynfekcja toalet. 
 
 
 

Gastronomia 
 
 

 Korzystanie z posiłków będzie  bezpieczne, będą systematycznie czyszczone  blaty 
stołów i poręcze krzeseł. 

  Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
 w temperaturze minimum 60OC  i wyparzane. 
 

 
 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID-19. 

 

1. Pracownicy/obsługa przedszkola będą poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Będziemy na bieżąco  śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a 

także obowiązujące przepisy prawa. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odsunięty 

od pracy.  Wstrzymane będzie przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomiona 

zostanie właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i 

będziemy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz będą 

zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

2. Będziemy  stosować   zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 



3. Będą przygotowane i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne 

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

4. Zostanie  ustalona  lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i  zostaną wydane 

zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszące się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

5. Zawsze, w przypadku wątpliwości będziemy zwracali się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 


