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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA 

COVID-19 

Opracowana w oparciu o: 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia  2020r. (Dz.U. 

poz.781) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

04.05.2020r. 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.8a ust5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019 r. poz.59, oraz z 2020r. 

poz.322, 374 i 567) 

• Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020r. 

 

Organizacja opieki. 

 

1. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godzinach 8,00-16,00 z uwagi 

na konieczność dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, sprzętów, zabawek  

i materiałów plastycznych. 

2. W placówce może przebywać 54 dzieci przy zachowaniu zgodnie  

z wytycznymi GIS 4m2 na osobę. 
3. Przedmioty i sprzęty, których nie można prać i dezynfekować zostaną 

usunięte z sali zabaw dla dzieci (pluszowe zabawki, dywany). Dzieci nie 

powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

4. Dzieci z poszczególnych grup pozostaną w izolacji wobec pozostałych 

wychowanków i pracowników obsługowych, przebywających w budynku 

oraz korzystać będą z toalety i zabaw w ogrodzie w innym czasie. 

5. Sale dla dzieci będą wietrzone co godzinę lub częściej w razie potrzeby. 

6. Pracownicy kuchni nie będą mieli kontaktu z dziećmi i personelem 

sprawującym bezpośrednią opiekę. 
7. Wszystkich dorosłych obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 

1,5m. 



8. Do placówki i ogrodu przedszkolnego mają wstęp wyłącznie dzieci 

i pracownicy Szkoły i Żłobka. 

9. W drodze do przedszkola rodzic i dziecko (od 4 roku życia) korzystają  
z maseczek ochronnych, rodzic z rękawiczek. Rodzic zdejmuje dziecku 

maseczkę na progu przedszkola (w budynku dzieci przebywają bez 

maseczek). 

10.  Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko sygnalizując swoją obecność 
dzwonkiem u drzwi wejściowych. Czeka na przyjście pracownika 

placówki, który w jego obecności dokona pomiaru temperatury u dziecka 

(termometr bezdotykowy). Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci 

zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
11.  Pracownik zaprowadzi dziecko do szatni, a następnie do sali, do której 

zostało przydzielone. Przed wejściem do sali dziecko myje ręce wodą  
z mydłem. W czasie odbioru – na sygnał rodzica, przyprowadzi ubrane 

dziecko do drzwi głównych. 

12.  W oczekiwaniu przed budynkiem rodzic wraz z dzieckiem zachowują 
dystans społeczny min 2m. Rodzic trzyma dziecko za rękę ( dziecko pod 

żadnym pozorem nie oddala się od rodzica) 

13.  Kontakty rodzica z nauczycielem: telefoniczne lub drogą mailową. 
14.  Niedopuszczalne jest wejście rodzica do budynku. 

15.  Dzieci spożywać będą posiłki w swoich salach, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego: czystość rąk, utrzymanie 

wysokiej higieny naczyń, blatów stołów oraz z zachowaniem 

odpowiedniej odległości między dziećmi. 

16.  Personel przedszkola zostanie zaopatrzony w indywidualne środki 

ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, 

przyłbice a także fartuchy z długim rękawem- do stosowania adekwatnie 

do danej sytuacji. 

17.  Pracownicy obsługowi dokonują prac porządkowych za szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników  

i powierzchni płaskich w tym blatów w salach. 

18.  Codziennie przed zamknięciem placówki przeprowadzają dezynfekcję 
pomieszczeń i zabawek, z zachowaniem zaleceń producenta używanego 

środka. 

19.  Łazienka i sprzęt na placu zabaw poddawany będzie dezynfekcji po 

każdorazowym pobycie grupy dzieci lub częściej w zależności od  

potrzeb.  

 

 

 
 


