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Zakres i okres obowiązywania procedury 

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektorów, kierownika, nauczycieli, pracowników 

oraz innych osób przebywających na terenie przedszkola przez okres obowiązywania stanu 
epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.  

 

Zadania rodziców  

1. Dezynfekowanie rąk przez rodziców/opiekunów przy wejściu na teren placówki lub 
zakładanie rękawiczek ochronnych oraz zakrywanie ust i nosa. 

2. Przekazanie dyrektorowi  lub nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka 

w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w przedszkolu.                               

3. Przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych 

(podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, bóle brzucha, wymioty, biegunka, złe 

samopoczucie). Nie należy posyład dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostad w domu  

i stosowad się do zaleceo służb sanitarnych i lekarza.                                                                                                 

4. Wyjaśnianie dziecku i pilnowanie, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 
przedmiotów  czy zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 
opiekunowie powinni zapewnid, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbad o regularne 

czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki. 

5. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, częste mycie rak wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie).                      

6. Przygotowanie dziecka na przyjście do przedszkola poprzez uprzedzenie go  
o wprowadzonych w przedszkolu zasadach oraz wyjaśnienie ich powodów.  

 

Organizacja opieki w przedszkolu  

1. Jedna grupa dzieci powinna przebywad w wyznaczonej i stałej sali.                                                                      

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.    

3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąd przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprad lub dezynfekowad (np. pluszowe zabawki). Stałe sprzęty i środki 

dydaktyczne będą systematycznie dezynfekowane. 

4. Jeżeli do zajęd wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki czy obręcze itp.)  

należy je dokładnie czyścid lub dezynfekowad.  

5. Dziecko nie powinno zabierad ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 
przedmiotów lub zabawek (nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 

6. Należy wietrzyd salę co najmniej raz na godzinę, a także w razie potrzeby.  

7. Śniadania będą spożywane na jadalni szkolnej (z wyjątkiem grupy 3-latków, która będzie 

spożywała śniadanie w sali).  

8. Obiady będą spożywane na jadalni w godzinach 11:30 – 12:15, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk. 
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9. Należy zapewnid taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

10. Opiekunowie powinni zachowywad dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.   

11. Personel  kuchenny nie może kontaktowad się z dziedmi oraz personelem opiekującym 

się dziedmi.  

12. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (katar, kaszel, kichanie lub inne 
objawy świadczące o możliwości występowania choroby), pod opieką z zachowaniem  

2 m dystansu od innych osób, udaje się do pomieszczenia izolacyjnego, sala 126 (pokój 

nauczycielski). Nauczyciel powiadamia dyrektora, pielęgniarkę szkolną oraz rodzica. 
Powiadomiony rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.  

13. Sprzęt na placu zabaw należy dezynfekowad lub zabezpieczyd przed używaniem.  

14. Dzieci myją ręce ciepłą wodą z mydłem pod nadzorem osoby dorosłej. Wycieranie dłoni, 

tak jak do tej pory odbywa się przy użyciu ręczników jednorazowych.  

15. Personel w razie konieczności jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej, środki do 

dezynfekcji rąk w salach, rękawiczki do zabiegów higienicznych oraz maskę do kontaktu  

z rodzicem/opiekunem.  

 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci  

1. Dzieci przyprowadzone są na godzinę 8:00.  

2. Dzieci przybywają w oddziałach przedszkolnych w godzinach 8:00-13:00. 

3. Dzieci uczęszczające na świetlicę przyprowadzane są w godzinach 6:30-8:00. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie mogą 

pozostawad na terenie placówki dłużej niż jest to konieczne. 

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachowad dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.     

6. Rodzice/opiekunowiemogą wchodzid z dziedmi do szatni, z zachowaniem zasady – jeden 

rodzic z dzieckiem/dziedmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziedmi 1,5 m., 

przy czym należy rygorystycznie przestrzegad wszelkich środków ostrożności: dezynfekcja 
rąk oraz osłona ust i nosa. 

7. Do przedszkola może uczęszczad wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

8. W miarę możliwości dzieci powinny byd odprowadzane i odbierane z przedszkola przez tę 

samą, zdrową osobę dorosłą.   

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie  

wolno przyprowadzad dziecka do przedszkola.                                                                                                          

10. Bezpośredni kontakt rodzica/opiekuna z nauczycielem może odbywad się w wyjątkowych 

sytuacjach i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Rekomendowany jest kontakt 

nauczyciela z rodzicem/opiekunem dziecka z wykorzystaniem technik komunikacji na 
odległośd, głównie poprzez dziennik elektroniczny.  
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11. Należy uzyskad zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dzieckajeśli 

zaistnieje taka koniecznośd, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

 

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u pracowników przedszkola. 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzid jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych należy odizolowad osobę do 

wyznaczonych pomieszczeo. 

3. W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostad w 
domu i skontaktowad się  telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych 
bezzwłocznie należy poddad gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie procedurami. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy 
stosowad się do zaleceo paostwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stornie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócid się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno- epidemiologicznej, aby odbyd konsultację lub uzyskad poradę. 

 
81 503 20 86 – nr dedykowany 

509 827 900 – nr alarmowy 

psse.opolelubelskie@pis.gov.pl 

 

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców/ 

opiekunów prawnych dzieci.  
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