
Załącznik do zarządzenia 17/2019/2020    

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i higieny zajęć opiekuńczych  

w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia I w Brzozówce 

Organizacja opieki w przedszkolu 

1. W grupie przedszkolnej może przebywać do 16 dzieci.  

2. Jedna grupa przebywa w jednej, stałej sali pod opieką tych samych opiekunów. 

3. Z sal usunięte są dywany, pluszowe zabawki i inne zabawki których nie można 

systematycznie prać i dezynfekować. 

4. Sale wietrzone są systematycznie co godzinę. Jeśli pogoda pozwala, zajęcia prowadzone są 

przy otwartych oknach. 

5. Grupy nie spotykają się: różne godziny zabaw na terenie zielonym, planowanie przebywania  

w szatni, zabrania się łączenia grup przy niskiej frekwencji dzieci. 

6. Opiekunowie zachowują dystans między sobą 1,5 m, noszą maseczki i rękawiczki ochronne. 

7. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi. 

8. Sprzątanie sal, szatni, łazienek, klatki schodowej, dezynfekcja sprzętów i zabawek następuje 

po opuszczeniu przedszkola przez ostatnie dziecko (po 16.30). W ciągu dnia prace 

porządkowe prowadzone są przy zachowaniu p. 7. 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do/odbierający dzieci z przedszkola wchodzą 

do przestrzeni wspólnej budynku przedszkola (szatni) z zachowaniem zasady – 1 rodzic  

z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, zachowują  

dystans społeczny (2 m) w odniesieniu do pracowników przedszkola.  

10. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, z domów gdzie nie trwa 

kwarantanna lub izolacja domowa. Dzieci przyprowadzają/odbierają tylko zdrowi 

rodzice/opiekunowie. W przedszkolu mogą przebywać tylko zdrowi nauczyciele  

i pracownicy.  

Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku 

życia. 

11. Zabrania się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek/wynoszenia zabawek z 

przedszkola. 

12. Ogranicza się przebywanie na terenie przedszkola osób trzecich do niezbędnego minimum  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

13. Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami następuje telefonicznie nr 517 824 969. 

14. W wyjątkowych sytuacjach (na prośbę rodzica lub nauczyciela) wyznacza się szatnię w części 

szkolnej, na indywidualne spotkanie/rozmowę z rodzicem dziecka.  

15. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowe termometry do pomiaru ciepłoty ciała (jeden 

termometr na grupę). Rodzice wyrażają zgodę na dokonywanie pomiarów temperatury ciała 

dzieci w momencie przyprowadzenia do przedszkola oraz w przypadku pojawienia się 

niepokojących objawów chorobowych. 

16. W przedszkolu wydzielona jest sala gdzie izoluje się dzieci przejawiające/manifestujące 

niepokojące objawy chorobowe do czasu odebrania ich przez rodziców pilnie o tym 

powiadomionych. Dzieci przebywają w izolatce z zachowaniem min. 2m dystansu od innych. 

17. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw przy przedszkolu. Zabrania się wychodzenia na spacery 

poza teren przedszkolny. 



18. Plac zabaw jest dezynfekowany przed każdą grupą, która będzie korzystała z dostępnego 

sprzętu. 

19.  Nr telefonu kontaktowego do przedszkola: 517 824 969. 

Higiena, dezynfekcja, dbałość o czystość w przedszkolu 

1. Przed wejściem do budynku każda osoba dorosła jest zobowiązana do dezynfekcji dłoni 

(instrukcja i płyn do dezynfekcji wystawione przy wejściu). 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem i dopilnować aby robiły to dzieci po przyjściu do 

przedszkola, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza.  

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

3. Systematycznie w ciągu dnia należy dbać o utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, 

szatni, dezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, włączniki, poręcze, powierzchnie 

stolików (szczególnie przed i po posiłkach), dezynfekować toalety. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka stosowanego do dezynfekcji.  

5. Nauczyciele, personel pomocniczy i kuchenny jest zobowiązany do noszenia osłon ust i nosa  

i rękawiczek jednorazowych; w sytuacjach wyjątkowych – wykonywanie zabiegów 

higienicznych przy dziecku – należy ubrać fartuch z długimi rękawami. 

6. Należy ściśle stosować przepisy prawa dotyczące funkcjonowania żywienia zbiorowego. 

7. W pomieszczeniu kuchennym mogą przebywać dwie osoby odpowiednio zabezpieczone 

(fartuchy, osłony ust i nosa, rękawice ochronne), które systematycznie i szczególnie dbają  

o czystość i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny, naczynia, sztućce, opakowania 

produktów.  

8. Śniadania, obiady i podwieczorki dla dzieci wydawane są z kuchni w porcjach 

nauczycielom/pomocy, którzy w sali rozdają posiłki dzieciom i zwracają do kuchni reszki 

posiłków i naczynia. 

 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

 

1. W przedszkolu wydzielone jest pomieszczenie (izolatka), w którym można odizolować dzieci/osoby  

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

2. W przypadku wystąpienia u nauczycieli/pracowników niepokojących objawów chorobowych, 

zobowiązani oni są nie przychodzić do pracy, 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.  

3. Nauczyciele, pracownicy, dyrekcja przedszkola zobowiązani są śledzić komunikaty GIS, MZ 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https//www.gov.pl/web/koronawirus/. 

4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 

wstrzymać przyjmowanie dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał nauczyciel/pracownik, należy poddać gruntownemu 

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

6. Należy ustalić listę osób przebywających w pobliżu osoby podejrzanej o zakażenie. 

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

8. Ważne telefony: 

SANEPiD Toruń 56 6225029 



tel. alarmowe  

Państwowe Ratownictwo Medyczne: 999, 112 

Państwowa Straż Pożarna: 998 

Policja: 997 


