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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA 

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM „SZCZAWINKOWO”  

W SZCZAWINIE DUŻYM 

 

Podstawa prawna:  

1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020 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 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2019 r. poz 59, oraz z 2020 r poz. 332, 374 i 567) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami 

 

Cel procedury 

 Zastosowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas epidemii koronawirusa w Niepublicznym 

Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 

każdego dziecka przebywającego w placówce. Jest to sytuacja trudna i nowa dla nas wszystkich, więc Dyrektor, 

nauczyciele, pozostały personel, a także rodzice zobowiązani są postępować zgodnie z przyjętymi zasadami. 

 Procedura ma zapewnić właściwą opiekę wychowankom przedszkola podczas epidemii koronawirusa  
z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa i ostrożności. Jej celem jest również ustalenie działań, które 

zminimalizują ryzyko zarażenia. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są 

kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi. 

   

Zakres procedury  

 

Procedura dotyczy zasad i zakresu podejmowanych czynności w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa 

dzieciom i przestrzegania reżimu sanitarnego w placówce.  
 

   

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności  

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do: 

 zapoznania się i stosowania do procedur obowiązujących w placówce oraz wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, 

 przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, wypełnienie 

stosownego oświadczenia „Oświadczenie dla Rodzica – COVID-19” 

 przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego, bez widocznych objawów chorobowych.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nauczyciel i rodzic musi zastosować się do 

obowiązujących procedur, 

 nie posyłania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub jest w izolacji, 

 przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (m.in. mycie rąk wodą z mydłem, nie 

podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianiu twarzy podczas kasłania 
i kichania), 

 wyjaśnienia dziecku, by nie przyniosło do przedszkola swoich zabawek, 

 wyjaśnienia dziecku jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego obowiązują, 

 poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej  

u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem Covid-19, 
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 w przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych zobowiązuje się do 

pozostawienia dziecka w domu przez okres co najmniej 3 dni celem obserwacji.  

 
 

 

2. Nauczyciele/pracownicy zobowiązują się do: 

 zapoznania się i stosowania do procedur obowiązujących w placówce oraz wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, 

 wypełnienie „Oświadczenia dla pracownika - COVID-19” 

 wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, 

 nie organizowania wyjść poza teren przedszkola, 

 wietrzenia sali w której przebywają dzieci (co najmniej raz na godzinę), 

 prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych przy otwartych oknach, 

 przypominania dzieciom o konieczności regularnego mycia rąk, pomaganie im w tym, organizowanie 

pokazów i dawanie przykładu, 

 informowania dyrektora w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

3. Dyrektor przedszkola zobowiązuje się do: 

 umieszczenia przy wejściu do przedszkola płynu do dezynfekcji rąk i zobligowania dorosłych do 

bezwzględnego korzystania z niego, 

 przeprowadzenia spotkania z pracownikami, by zwrócić im uwagę na profilaktykę zdrowotną  

i zobligowania ich do przychodzenia do placówki w dobrym stanie zdrowia, 

 przygotowania procedur na wypadek podejrzenia zakażenia i poinstruowania pracowników jak należy 

postępować w takiej sytuacji, 

 monitorowania prac porządkowych i dezynfekujących, zapewnienia odpowiednich środków i sprzętu; 

 przygotowania i umieszczenia w wyznaczonym miejscu potrzebnych numerów telefonu do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej,  

 ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce,  

 dbania o zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu  

z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk), 

 nie wpuszczania dziecka i rodzica do instytucji, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest ono chore 

i może zarażać inne dzieci, 

 wywieszenia plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje 

do dezynfekcji rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, 

 udostępnienia placu zabaw dla dzieci, pod nadzorem nauczycieli, z uwzględnieniem zapewnienia 

codziennej dezynfekcji sprzętu, 

 ustalenie organizacji pracy tak aby unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi, 

 w kwestii żywienia dzieci w placówce dyrektor dostosuje się do wytycznych Głównego Inspektora 

sanitarnego, 

 w przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem dyrektor sporządza listę osób przebywających   

w tym samym czasie w placówce w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

 

 

Sposób prezentacji procedur  

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.   

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami przed planowanym powrotem dzieci do 
przedszkola.  

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.  

 

   

Tryb dokonywania zmian w procedurze  

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady 

pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rodzice.  
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  
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Procedury: 

 

Procedura przyprowadzania i odprowadzenia dzieci. 

 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający nie wchodzą do budynku przedszkola. Rodzic/opiekun 

przyprowadzający dziecko,  dzwoni do drzwi domofonem i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola. 

Analogicznie odbywa się odbieranie dziecka z placówki. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze placówki mają zachować dystans społeczny 

w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców, również tych czekających na 

zewnątrz budynku, wynoszący min. 2 metry. Rodzice i opiekunowie/ odbierają dzieci od pracownika  
w ustalonych wcześniej godzinach zachowując zasady podobnie jak w przypadku przyprowadzania dziecka  

do placówki. Rodziców i opiekunów obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do budynku przedszkola .  

3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 
4. Rodzice/opiekunowie informują nauczycieli / opiekunów o stanie zdrowia swojego dziecka. 

5. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę 

zakaźną. 
6. Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe. Rodzice starają się osobiście 

przyprowadzać / odbierać dzieci. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać 

dziecka do placówki. 
8. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek i innych przedmiotów prywatnych. 

 

 

Procedura organizacji opieki w placówce 

 

1. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w salach jest być zgodna z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 
2. Do każdej grupy przyporządkowani są Ci sami wychowawcy.  

3. Z sal zostają usunięte pluszowe zabawki, dywany, wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji. 

4. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby również w czasie zajęć.  
5. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, 

wynoszący min. 1,5m. 

4. Zaleca się przebywanie na placu zabaw należącym do placówki z uwzględnieniem zachowania maksymalnej 
odległości.  

5. Poszczególne grupy będą korzystać z placu zabaw w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach.  

6. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

7. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren placówki. 
8. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel, żłobka korzysta  

z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych. 

9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, 
dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek oraz  

w miejscu widocznym nr telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

10. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 
osobistej.  

  

 

Procedura w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu placówki w tym zachorowania 

na COVID-19 

 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby.  
2. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie 

przychodzić do placówki oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 

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

3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka należy niezwłocznie poddać je izolacji pod opieką wyznaczonego 
pracownika. 

4. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie (na co dzień sala terapeutyczna) służce do odizolowania 

dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony 
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osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie 

przebywać pod opieką wyznaczonego pracownika, w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych którzy 
po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z placówki.  

5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci i powiadomić właściwą stację 

sanitarno-epidemiologiczną oraz stosować do wszelkich instrukcji i poleceń. 
6. Należy niezwłocznie odizolować teren placówki po którym poruszał się bądź przebywał pracownik  

z podejrzeniem koronawirusa oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności 

zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 

 

 

PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD 18.05.2020 R. 


