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I. PODSTAWA PRAWNA

·Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
·Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
59 ze zm.),
·Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
·Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie
szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-( Dz. U z 2020r. poz. 493)
·Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19
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)
·Rozporządzenie MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020 r. z dnia 12 sierpnia 2020 r.

·Wytyczne przeciwepidemiczne  Głównego Inspektora Sanitarnego  z  dnia  25 sierpnia 2020 r.  (IV
aktualizacja)  dla  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole   odstawowej  i  innych  form
wychowania  przedszkolnego  oraz  instytucji  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  wydane  na
podstawie art. 8a ust. 5 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) 

POSTANOWIENIA OGO3 LNE

1. Wprówadza się prócedury bezpieczen� stwa óbówiązujące na terenie przedszkóla
w ókresie epidemii COVID-19, stanówiące załącznik dó zarządzenia.

2. Prócedury  ókres� lają  działania,  któ� re  zminimalizują  móz& liwós�c�  zakaz&enia,  ale
mimó  wszystkich  pódjętych  s�ródkó� w  bezpieczen� stwa,  nie  pózwólą  w  100%
wyeliminówac�  ryzyka związanegó z zakaz&eniem, dlategó ródzic zóbówiązany jest
wypełnic� deklarację/ós�wiadczenie – załącznik nr 2 dó prócedury.

3. Za  wdróz&enie  prócedur i zapóznanie z nimi pracównikó� w przedszkóla óraz
ródzicó� w ódpówiedzialny jest dyrektór placó� wki.

II. CEL PROCEDURY

Celem prócedury jest zwiększenie bezpieczen� stwa dzieci w przedszkólu póprzez:
- wdraz&anie  zasad  póstępówania  warunkujących  bezpieczen� stwó  dzieci  w  czasie

zapóbiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
- zapewnienie bezpós�redniej i  stałej ópieki óraz bezpieczen� stwa dzieci pódczas  ich

póbytu w przedszkólu,
- usystematyzówanie zasad póstępówania wóbec wychówankó� w,
- wdraz&anie zasad póstępówania w sytuacjach trudnych, kryzysówych,
- dóstósówanie  metód  i  spósóbó� w  óddziaływan�  dó  wieku  dzieci,  ich  móz&liwós�ci

rózwójówych z uwzględnieniem istniejących warunkó� w.



III. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY

Prócedurze pódlegają zasady órganizacji pracy na terenie Publicznegó Przedszkóla
nr  4  w  Janówie  Lubelskim.  Prócedura  zóstała  ópracówana  na  pótrzeby  zachówania
rez& imu  sanitarnegó  nałóz&ónegó  na  placó� wkę  przez  ódpówiednie  órgany  w  czasie
epidemii  COVID-19.  Dótyczy  wszystkich  pracównikó� w  szkóły,  ródzicó� w  óraz  dzieci
uczęszczających dó placó� wki. Prócedura óbówiązuje przez ókres epidemii COVID-19 lub
dó ódwółania.

IV. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

1. Przedszkóle pracuje w gódzinach ód 6.30 dó 16.00.
2. Liczba dzieci w grupie przedszkólnej móz&e maksymalnie wynósic� 25.
3. Przy  wejs�ciu  dó  budynku  szkóły  zamieszczóna  jest  infórmacja  ó  óbówiązku

dezynfekówania  rąk,  instrukcja  uz&ycia  s�ródka  dezynfekującegó  óraz  numery
telefónó� w dó włas�ciwej miejscówó pówiatówej stacji sanitarnó- epidemiólógicznej,
óddziału zakaz�negó szpitala i słuz&b medycznych.

4. Nalez&y ógraniczyc� przebywanie ósó� b trzecich w placó� wce dó niezbędnegó minimum
z  zachówaniem  wszelkich  s�ródkó� w  óstróz&nós�ci  (minimalnie  ósłóna  ust  i  nósa,
rękawiczki jednórazówe,  dezynfekcja rąk,  tylkó ósóby zdrówe) i  w wyznaczónych
óbszarach – przestrzen�  wspó� lna szkóły (hól przy sekretariacie i szatnie).

5. Przy  wejs�ciu  dó  budynku  móz&e  byc�  mierzóna  temperatura  bezdótykówym
termómetrem.  Pómiaru  dókónuje  wyznaczóny  przez  dyrektóra  pracównik
przedszkóla. Obówiązkówó mierzóna jest temperatura tym dziecióm, któ� re wykazują
óbjawy chóróbówe.

6. Dó placó� wki móz&e uczęszczac� wyłącznie dzieckó zdrówe – bez óbjawó� w
chóróbówych sugerujących infekcję dró� g óddechówych.

7. Jez&eli w dómu przebywa ósóba na kwarantannie lub w izólacji w warunkach
dómówych nie wólnó przyprówadzac� dziecka dó przedszkóla.

8. Dzieci  mógą  byc�  przyprówadzane  dó  przedszkóla  (przestrzen�  wspó� lna)  i  z  niej
ódbierane przez ópiekunó� w bez óbjawó� w chóróbówych, sugerujących infekcję dró� g
óddechówych.  W  dródze  dó  i  z  przedszkóla  ópiekunówie  z  dziec�mi  óraz
wychówankówie  przestrzegają  aktualnych  przepisó� w  prawa  dótyczących
zachówania w przestrzeni publicznej.

9. Wprówadza  się  zakaz  przebywania  na  terenie  szkóły  ródzicó� w  i  ósó� b  trzecich,  póza
przestrzenią wspó� lną przedszkóla. Opiekunówie ódprówadzający dzieci mógą wchódzic�
dó przestrzeni wspó� lnej przedszkóla, zachówując zasady:

- 1 ópiekun z dzieckiem/dziec�mi,
- dystansu ód kólejnegó ópiekuna z dzieckiem/dziec�mi min. 1,5 m,
- dystansu ód pracównikó� w przedszkóla min. 1,5 m.
- ópiekunówie  pówinni przestrzegac�   óbówiązujących   przepisó� w   prawa

związanych  z  bezpieczen� stwem  zdrówótnym  óbywateli  (m.in.  stósówac�
s�ródki óchrónne: ósłóna ust i nósa, rękawiczki jednórazówe lub dezynfekcja
rąk).

10. Wprówadza  się  zakaz  ódbierania  dzieci  w  czasie  póbytu  w  przedszkólu  na
dódatkówe wyjs�cia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i pónówny pówró� t dó
przedszkóla w ciągu danegó dnia.

11. Jedna grupa dzieci pówinna przebywac� w wyznaczónej i stałej sali. Dó grupy
przypórządkówani są ci sami ópiekunówie.

12. Pószczegó� lne grupy przedszkólne nie pówinny stykac� się ze sóbą.



13. Nalez&y dópilnówac�, by  dzieci  regularnie,  z  duz&ą  częstótliwós�cią  myły  ręce  wódą
z mydłem (szczegó� lnie pó przyjs�ciu dó przedszkóla, przed jedzeniem, pó pówrócie z
placu zabaw, pó skórzystaniu z tóalety).

14. Nalez&y có najmniej raz na gódzinę wietrzyc� sale i inne pómieszczenia przedszkólne.
15. W  sali  przedszkólnej  pówinny  znajdówac�  się  tylkó  przedmióty  i  sprzęty,  któ� re

móz&na uprac�/zdezynfekówac�.
16. Dzieckó  pósiada  własne  przybóry  óraz  pódręczniki,  któ� re  w  czasie  zajęc�  mógą

znajdówac�  się na stóliku dziecka, w plecaku lub we własnej szafce. Dzieci nie mógą
wymieniac� się przybórami między sóbą.

17. Dzieckó nie pówinnó zabierac� ze sóbą dó placó� wki niepótrzebnych przedmiótó� w
czy zabawek.

18. Pódczas realizacji zajęc�, w któ� rych nie móz&na zachówac� dystansu, nalez&y ógraniczyc�
c�wiczenia i gry kóntaktówe.

19. Przybóry dó c�wiczen�  (piłki, skakanki, óbręcze itp.) wykórzystywane pódczas zajęc�
nalez&y czys�cic� lub dezynfekówac�.

20. Pódczas  relaksu/ódpóczynku  póóbiedniegó  w  grupach  młódszych  zwiększóna
zóstaje przestrzen�  między lez&akami, któ� re są dezynfekówane códziennie.

21. W sali gimnastycznej uz&ywany sprzęt spórtówy óraz pódłóga są umyte detergentem
lub  zdezynfekówane  pó  kaz&dym  dniu  zajęc�,  a  w  miarę  móz& liwós�ci  pó  kaz&dych
zajęciach.

22. Zaleca  się,  aby  dzieci  częstó  kórzystały  z  póbytu  na  s�wiez&ym  pówietrzu, przy
zachówaniu wymaganej ódległós�ci ód ósó� b trzecich - najlepiej na terenie przedszkóla, a gdy
nie ma takiej móz& liwós�ci, wyjs�cie na póbliskie tereny rekreacyjne.

23. Dzieci, pód nadzórem nauczycieli, mógą kórzystac� z istniejącegó na terenie placó� wki
placu zabaw przy zachówaniu móz& liwie największej ódległós�ci i zmianówós�ci grup.

24. Sprzęt  w  ógródzie  przedszkólnym  jest  códziennie  czyszczóny  z  uz&yciem
detergentó� w lub dezynfekówany przed wejs�ciem dzieci.

25. Kómunikacja z ópiekunem dziecka ódbywa się póprzez wykórzystanie technik
kómunikacji na ódległós�c� tj. telefón, mailing.

26. Za pómócą zdalnych fórm kómunikacji órganizuje się ró� wniez&  zebrania z ródzicami.
27. Dó  pracy  w  przedszkólu  mógą  przychódzic�  jedynie  ósóby,  bez  óbjawó� w

chóróbówych  sugerujących  infekcję  dró� g  óddechówych  óraz  gdy  dómównicy
pracównikó� w  nie  przebywają  na  kwarantannie  lub  w  izólacji  w  warunkach
dómówych lub w izólacji.

28. Nauczyciel  wspó� łórganizujący kształcenie pełni  ópiekę nad dzieckiem zachówując
rez& im sanitarny (maseczka/przyłbica, rękawiczki, w miarę móz& liwós�ci - bezpieczna
ódległós�c�).

29. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun
za  zgodą  dyrektora  placówki  może  przebywać  na  terenie  placówki z  zachowaniem
wszelkich  środków  ostrożności  (min.  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki  jednorazowe  lub
dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie
lub  izolacji  w  warunkach  domowych). Należy  ograniczyć  dzienną  liczbę  rodziców/
opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum,
umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.



V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dyrektór

1. We wspó� łpracy z órganem prówadzącym zapewnia:
- sprzęt, s�ródki czystós�ci i dó dezynfekcji, któ� re zapewnią bezpieczne kórzystanie  z

pómieszczen�  Przedszkóla, placu zabaw óraz sprzętó� w, zabawek znajdujących się w
przedszkólu;

- płyn dó dezynfekcji rąk – przy wejs�ciu dó budynku, na kórytarzu óraz w miejscu
przygótówywania pósiłkó� w;

- plakaty  z  zasadami  prawidłówegó  mycia  i  dezynfekcji  rąk  w  pómieszczeniach
sanitarnó-higienicznych  óraz  instrukcje  dótyczące  prawidłówegó  mycia  i
dezynfekcji rąk przy dózównikach z płynem;

- pómieszczenie dó izólacji ósóby, u któ� rej stwierdzónó óbjawy chóróbówe
     zaópatrzóne w maseczki, rękawiczki óraz płyn dó dezynfekcji rąk;
- pełną  infórmację  dótyczącą  stósówanych  metód  zapewniania  bezpieczen� stwa  i

prócedur  póstępówania  na  wypadek  pódejrzenia  zakaz&enia  wszystkim
pracównikóm jak i ródzicóm.

2. Nadzóruje prace pórządkówe wykónywane przez pracównikó� w przedszkóla
zgódnie pówierzónymi im óbówiązkami.

3. Dba ó tó, by w salach w któ� rych dzieci spędzają czas nie byłó zabawek, przedmiótó� w
i sprzętu, któ� rych nie móz&na skutecznie umyc�, uprac� lub dezynfekówac�.

4. Prówadzi kómunikację z ródzicami dótyczącą bezpieczen� stwa dzieci w przedszkólu.
5. Kóntaktuje się z ródzicem/ródzicami/ópiekunem prawnym/ópiekunami prawnymi

– telefónicznie, w przypadku stwierdzenia pódejrzenia chóróby u ich dziecka.
6. Infórmuje órgan prówadzący ó zaistnieniu pódejrzenia chóróby u dziecka,

pracównika.
7. Wspó� łpracuje ze słuz&bami sanitarnymi.
8. Instruuje  pracównikó� w  ó  spósóbie  stósówania  prócedury  póstępówania  na

wypadek pódejrzenia zakaz&enia.
9. Zapewnia  taką  órganizację  pracy,  któ� ra  uniemóz& liwi  stykanie  się  ze  sóbą

pószczegó� lnych grup dzieci, a dana grupa przebywac�  będzie w wyznaczónej, stałej
sali, zas�  grupą będą się ópiekówali w miarę ci sami ópiekunówie.

10. Organizuje działalnós�c� Przedszkóla zgódnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

   Kaz&dy pracównik placó� wki  

1. Stósuje zasady prófilaktyki zdrówótnej:
- regularnegó mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wódą óraz s�ródkiem dezynfekującym
zgódnie z instrukcją zamieszczóną w pómieszczeniach sanitarnó-higienicznych,
- kasłania, kichania w jednórazówą chusteczkę lub wewnętrzną strónę łókcia,
- unikania kóntaktu z ósóbami, któ� re z� le się czują.

2. Dezynfekuje  ręce  niezwłócznie  pó  wejs�ciu  dó  budynku  placó� wki  stósując  s�cis� le
zasady dezynfekcji rąk.

3. Infórmuje dyrektóra lub ósóbę gó zastępującą ó wszelkich óbjawach chóróbówych
dzieci.

4. Póstępuje zgódnie z zapisami wprówadzónymi Prócedurami bezpieczen� stwa.
5. Zachówuje dystans między sóbą – min. 1,5 m.



6. Stósuje s�ródki óchróny indywidualnej według zasad ókres�lónych przez GIS, MZ.
7. Infórmuje dyrektóra ó tym, z&e przebywa na kwarantannie lub w izólacji w
warunkach dómówych lub w izólacji.
8. Zaopatruje się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice)

Intendent, personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej
powinni  ograniczyć  kontakty  z  dziećmi  oraz  nauczycielami,  pomocami
nauczyciela.

Persónel sprzątający, pómóce nauczyciela, wóz�ne óddziałówe

1. Przeprówadzając  dezynfekcję,  s�cis�le  przestrzegają  zalecen�  próducenta
znajdujących się na ópakówaniu s�ródka dó dezynfekcji.

2. Myją i dezynfekują ódpówiednim płynem:
- ciągi kómunikacyjne,
- póręcze,  włączniki  s�wiatła,  klamki,  uchwyty,  póręce krzeseł,  siedziska i  óparcia

krzeseł, blaty stółó� w, z któ� rych kórzystają dzieci i nauczyciele, drzwi, zabawki,
szafki w szatni (pówierzchnie płaskie), kurki przy kranach.

3. Dbają na biez&ącó ó czystós�c� urządzen�  sanitarnó-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z uz&yciem detergentu.

4. Wietrzą  pómieszczenia,  w  któ� rych  ódbyła  się  dezynfekcja,  tak  aby  nie  naraz&ac�
dzieci ani innych pracównikó� w na wdychanie óparó� w.

5. Myją i dezynfekują ręce pó kaz&dej czynnós�ci związanej ze sprzątaniem i myciem,
itd.

6. Myją, dezynfekują zabawki, przedmióty, któ� rymi bawiłó się dzieckó zanim będzie z
nich kórzystałó inne dzieckó.

7. Ustawiają lez&aki dó ódpóczynku w bezpiecznej ódległós�ci.
8. Dbają, by kaz&de dzieckó miałó swó� j lez&ak i pós�ciel.
9. Zachówują zasady óddzielnegó przechówywania lez&akó� w.
10. Dezynfekują lez&aki raz w tygódniu w piątek lub częs�ciej w przypadku, gdy nastąpi

kóntakt innegó dziecka.
11. Oddają ródzicóm pós�ciel dó prania raz w tygódniu w piątek lub częs�ciej, jes� li

zaistnieje taka pótrzeba.
12. Pracują w rękawiczkach stósując s�cis� le zasady ich nakładania i zdejmówania óraz

utylizówania.

Nauczyciele

1. Wdraz&ają dzieci dó przestrzegania ógó� lnych zasad higieny: częste mycie rąk (pó
przyjs�ciu dó przedszkóla, skórzystaniu z tóalety, przed jedzeniem, pó pówrócie ze
s�wiez&egó pówietrza), óchróna pódczas kichania i kaszlu óraz unikania dótykania
óczu, nósa i ust.

2. Wietrzą salę, w któ� rej ódbywają się zajęcia – przynajmniej raz na gódzinę.
3. Prówadzą gimnastykę przy ótwartych óknach.
4. Pódczas  realizacji  zajęc�,  w  któ� rych  nie  móz&na  zachówac�  dystansu,  ógraniczają

c�wiczenia i gry kóntaktówe.
5. Dbają ó tó,  by dzieci miały własne przybóry i pódręczniki,  któ� re w czasie zajęc�

mógą znajdówac� się na stóliku dziecka, plecaku lub na własnej pó� łce w sali.
6. Dbają ó tó, by dzieci nie wymieniały się przybórami między sóbą.
7. Pilnują, aby dzieci ze specjalnymi pótrzebami, nie udóstępniały swóich zabawek

innym dziecióm.



8. Dbają ó tó, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej ódległós�ci z dziec�mi
z innej grupy, np. na placu zabaw

9. Dbają ó tó, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kóntaktó� w.
10. Nie órganizują w jednym pómieszczeniu zajęc�, któ� re skupiają większą liczbę

dzieci.
11. Sprawdzają, czy lez&aki dó ódpóczynku ustawióne są w bezpiecznych ódstępach.

12. Pódczas órganizacji póbytu na placu zabaw stósują się s�cis�le dó wymógó� w GIS –
ódrębnie kaz&da grupa, kórzystanie z urządzen�  jedynie w przypadku, gdy zóstały
dópuszczóne przez dyrektóra dó uz&ytku.

13. Zachówują między sóbą w kóntaktach ódstęp min. 1,5 m.
14. Dókónują stałej óbserwacji stanu zdrówia dziecka.

Pracównicy kuchni

1. Dezynfekują ręce przed kaz&dym wejs�ciem dó kuchni.
2. Myją ręce:

- przed rózpóczęciem pracy,
- przed  kóntaktem  z  z&ywnós�cią,  któ� ra  jest  przeznaczóna  dó

bezpós�redniegó spóz&ycia, ugótówana, upieczóna, usmaz&óna,
- pó óbró� bce lub kóntakcie z z&ywnós�cią surówą, nieprzetwórzóną,
- pó zajmówaniu się ódpadami/s�mieciami,
- pó zakón� czeniu prócedur czyszczenia/dezynfekcji,
- pó skórzystaniu z tóalety,
- pó kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nósa,
- pó jedzeniu i piciu.

3. Myją  ręce  zgódnie  z  instrukcją  zamieszczóną  w  pómieszczeniach  sanitarnó-
higienicznych.

4. Odbierając pródukty dóstarczane przez ósóby z zewnątrz, zakładają rękawiczki
óraz maseczki óchrónne.

5. Wyrzucają  rękawiczki/  myją  ręce  i  wyrzucają  wszelkie  ópakówania,  w któ� rych
zóstały dóstarczóne pródukty dó wórka na s�mieci  i  zamykają gó szczelnie jes� li
rózpakówanie danegó próduktu w danym mómencie nie jest móz& liwe lub musi ón
pózóstac� w ópakówaniu, pracównik kuchni myje/dezynfekuje ópakówanie.

6. Przygótówując pósiłki zachówują bezpieczny dystans zgódny z óbówiązującymi
przepisami.

7. Pó zakón� czónej pracy dezynfekują blaty kuchenne óraz inne sprzęty s�ródkami
zapewniónymi przez dyrektóra placó� wki.

8. Myją  naczynia,  sztuc�ce  w  zmywarce  w  temperaturze  60  stópni  C  przy  uz&yciu
detergentó� w dó tegó słuz&ących/wyparzają naczynia i sztuc�ce, któ� rymi spóz&ywane
były pósiłki.

Kónserwatór

1. Przestrzega rez& imu higienicznegó na terenie placó� wki.
2. Prace kónserwatórskie wykónuje w pómieszczeniach bez dzieci.
3. Jes� li istnieje pótrzeba prac naprawczych w kuchni wó� wczas kórzysta z maseczki,

fartucha jednórazówegó i rękawic.



Ródzice

1. Zapóznają się z prócedurami ópracówanymi na czas zwiększónegó rez& imu
sanitarnegó w warunkach pandemii.

2. Przestrzegają wytycznych przedszkóla dótyczących przyprówadzania i ódbióru
dzieci. Dbają ó tó, by przekazanie dziecka pód ópiekę nauczyciela przebiegałó 
sprawnie.

3. Przekazują dyrektórówi lub nauczycielówi istótne infórmacje ó stanie zdrówia
dziecka.

4. Nie pósyłają na zajęcia dziecka,  jez&eli w  dómu  przebywa któs�   na kwarantannie
lub w izólacji.

5. Przyprówadzają dó przedszkóla tylkó zdrówe dzieckó – bez óbjawó� w
chóróbówych.

6. Wyraz&ają zgódę na pómiar temperatury u dziecka w przypadku, gdy nauczyciel
uzna tó za kónieczne.

7. Wyjas�niają dziecku, aby nie zabierałó dó placó� wki zabawek i niepótrzebnych
przedmiótó� w.

8. Regularnie przypóminają dziecku ó pódstawówych zasadach higieny m.in. myciu
rąk  wódą  z  mydłem,  nie  pódawaniu  ręki  na  przywitanie,  unikaniu  częstegó
dótykania óczu, nósa i ust. Zwracają uwagę na ódpówiedni spósó� b zasłaniania
twarzy pódczas kichania czy kasłania.

9. Są  zóbówiązani  dó  ódbierania  telefónó� w  z  przedszkóla  lub  wyznaczenia
dódatkówej ósóby dó kóntaktu (upówaz&niónej dó ódbióru dziecka).

10. Infórmują dyrektóra placó� wki w przypadku kóniecznós�ci znalezienia się ich
ródziny lub ósó� b, z któ� rymi dzieckó miałó kóntakt, na kwarantannie.

VI. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieckó nalez&y   przyprówadzic�   dó   przedszkóla   i   ódebrac�   z   niegó   zgódnie
z gódzinówymi deklaracjami złóz&ónymi przez ródzica.

2. Tylkó  jedna  ósóba  przyprówadza  dzieckó/dzieci  dó  przedszkóla  i  przychódzi
tylkó  z  dzieckiem/dziec�mi,  mającymi  pózóstac�  w placó� wce.  (Zaleca  się,  aby ta
ósóba. któ� ra przyprówadziła, ró� wniez&  ódebrała dzieckó).

3. Za bezpieczen� stwó dzieci w dródze dó przedszkóla i z przedszkóla ódpówiadają
ródzice.

4. Wydawanie dziecka innym ósóbóm niz&  ródzice móz&e nastąpic�  tylkó w przypadku
pisemnegó upówaz&nienia pódpisanegó przez ródzicó� w.

5. Dzieci  mógą  byc�  przyprówadzane/ódbierane  wyłącznie  przez  ópiekunó� w  bez
óbjawó� w chóróbówych sugerujących infekcję dró� g óddechówych.

6. W dródze  dó i  z  przedszkóla  ópiekunówie z  dziec�mi  przestrzegają  aktualnych
przepisó� w prawa dótyczących zachówania w przestrzeni publicznej.

7. Dó  przedszkóla  nalez&y  przyprówadzic�  dzieckó  zdrówe  –  bez  óbjawó� w
chóróbówych sugerujących infekcję dró� g óddechówych óraz gdy dómównicy nie
przebywają  na  kwarantannie  lub  w  izólacji  w  warunkach  dómówych  lub  w
izólacji.

8. Ródzic/ópiekun prawny pówinien byc� zabezpieczóny w s�ródki óchróny ósóbistej,



tj.  maseczkę lub przyłbicę zakrywającą nós i usta, rękawice óchrónne, zaró� wnó
pódczas ódprówadzania i ódbierania dzieci, jak ró� wniez&  pódczas przebywania w
budynku przedszkóla.

9. Ródzic zóbówiązany jest przed wejs�ciem dó budynku zdezynfekówac� ręce (płyn
dezynfekcyjny znajduje się przy wejs�ciu głó� wnym dó placó� wki ).

10. Pracównik ódbiera dzieckó ód ródzica z wyznaczónej strefy –przestrzen�  wspó� lna i
ódprówadza dó sali, w któ� rej dzieckó będzie ódbywałó zajęcia.

11. W  przypadku  stwierdzenia  przez  pracównika  ódbierającegó,  óbjawó� w
chóróbówych u dziecka, pracównik nie ódbiera dziecka, pózóstawia je ópiekunówi
i  infórmuje  dyrektóra  ó  zaistniałej  sytuacji.  Dyrektór  infórmuje  ródzicó� w  ó
kóniecznós�ci  kóntaktu  z  lekarzem  óraz  prósi  ó  infórmację  zwrótną  dótyczącą
zdrówia.

12. Ródzic  zgłasza  ódbió� r  dziecka  (dzwónek)  i  óczekuje  na  przyprówadzenie  gó  przez
pracównika  dó  przestrzeni  wspó� lnej,  zachówując  dystans  spółeczny  i  ógraniczając  dó
minimum kóntakty z innymi ródzicami óczekującymi na ódbió� r dziecka.

13. Nauczyciel lub upówaz&nióny pracównik szkóły przygótówuje dzieckó dó wyjs�cia i
ódprówadza je dó ródzica/prawnegó ópiekuna.

14. Dzieci  przebywające  na  placu  zabaw  lub  na  bóisku  szkólnym,  przyprówadza  dó
óczekujących ródzicó� w nauczyciel lub upówaz&nióny pracównik szkóły.

15. Niezbędne  infórmacje  dótyczące  dziecka  móz&e  przekazac�  ródzicówi  upówaz&nióny
pracównik placó� wki.

16. Wszelkie infórmacje na temat dziecka ródzic móz&e uzyskac� bezpós�rednió ód nauczyciela,
przez kóntakt mailówy lub telefóniczny z nauczycielem.

17. Dzieckó nie móz&e zabierac�  ze sóbą dó przedszkóla niepótrzebnych przedmiótó� w.
Ograniczenie tó nie dótyczy dzieci  ze specjalnymi pótrzebami edukacyjnymi,  w
szczegó� lnós�ci z niepełnósprawnós�ciami, któ� rych ópiekunówie pówinni zadbac�  ó
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

18. Od  mómentu  przekazania  dziecka  pód  ópiekę  ródzica  ódpówiedzialnós�c�  za
bezpieczen� stwó  dziecka  przejmuje  ródzic/ópiekun  prawny  lub  ósóby
upówaz&nióne.

VII. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. W  przedszkólu  wyznaczóne  zóstałó  pómieszczenie  dó  izólacji  ósóby,  u  któ� rej
stwierdzónó  óbjawy  chóróbówe.  Pómieszczenie  tó  zóstałó  zaópatrzóne  w
maseczki, rękawiczki i przyłbice, fartuch óchrónny óraz płyn dó dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia  óbjawó� w chóróbówych u dziecka (kaszel,  górączka,
dusznós�ci,  katar,  biegunka,  utrata  węchu  lub  smaku),  jest  ónó  niezwłócznie
izólówane  ód  grupy.  Zapewnia  się  min.  2  m  ódległós�ci  ód  innych  ósó� b  i
niezwłócznie  pówiadamia ródzicó� w/ópiekunó� w póprzez  wykórzystanie  technik
kómunikacji  na  ódległós�c�  ó  kóniecznós�ci  ódebrania  dziecka  z  przedszkóla
własnym s�ródkiem transpórtu.

3. W miejscu izólacji zapewnia się dziecku ciszę, spókó� j, wódę w jednórazówym
kubku plastikówym óraz lez&ak.

4. Dyrektór kóntaktuje się niezwłócznie:



- z ródzicem/ródzicami/ópiekunem/ópiekunami dziecka,
- Pówiatówą Stacją Sanitarnó-Epidemiólógiczną
- órganem prówadzącym

i infórmuje ó óbjawach chóróbówych.
5. W  przypadku  ignórówania  wezwania  ó  stawienie  się  w  przedszkólu

ródzica/ópiekuna  prawnegó  dziecka  pódejrzanegó  ó  zaraz&enie,  dyrektór  ma
prawó  pówiadómic�  ó  tym  fakcie  Pólicję,  Sąd  Ródzinny  óraz  Pówiatówą  Stację
Sanitarnó-Epidemiólógiczną.

6. Wskazany  przez  dyrektóra  pracównik  kóntaktuje  się  telefónicznie  z  ródzicami
pózóstałych dzieci i infórmuje ó zaistniałej sytuacji.

7. Nauczyciel,  jes�li  tó  móz& liwe  przeprówadza  dzieci  dó  innej,  pustej  sali.  Sala  w
któ� rej przebywałó dzieckó z óbjawami chóróbówymi jest myta i dezynfekówana
(mycie pódłógi, mycie i dezynfekcja- stólikó� w, krzeseł).

8. Dzieckó  w  izólacji  przebywa  pód  ópieką  pracównika  przedszkóla,  któ� ry
zachówuje  wszelkie  s�ródki  bezpieczen� stwa  –  przed  wejs�ciem  i  pó  wyjs�ciu  z
pómieszczenia  dezynfekuje  ręce,  przed  wejs�ciem  dó  pómieszczenia  zakłada
maseczkę óchrónną i rękawiczki.

9. Ródzice izólówanegó dziecka ódbierają je z przedszkóla przy głó� wnych drzwiach
wejs�ciówych dó budynku placó� wki.

10. Ródzice  pówinni  zaprówadzic�  chóre dzieckó dó lekarza i  stósówac�  się  dó jegó
zalecen� , a ó dniu pówrótu dziecka dó przedszkóla decyduje lekarz.

11. W razie uzasadniónych wątpliwós�ci có dó stanu zdrówia dziecka, nauczyciel prósi
ródzicó� w ó dóstarczenie zas�wiadczenia lekarskiegó ó braku przeciwwskazan�
zdrówótnych dó uczestnictwa w zajęciach przedszkólnych. Dó czasu dóstarczenia
zas�wiadczenia dzieckó nie móz&e uczęszczac� dó przedszkóla.

12. W  sytuacji  ujawnienia  zaraz&enia  u  dziecka  ródzic  pówinien  niezwłócznie
póinfórmówac� ó tym fakcie dyrektóra, któ� ry pódejmuje dalsze działania, zgódnie z
wytycznymi Inspekcji Sanitarnej.

13. W  przypadku  wystąpienia  u  pracównika  przedszkóla  będącegó  na  stanówisku
pracy niepójących óbjawó� w infekcji dró� g óddechówych, pracównik niezwłócznie
przerywa swóją pracę, infórmuje dyrektóra ó pódejrzeniu – zachówując stósówny
dystans  i  s�ródki  óstróz&nós�ci,  aby  nie  dóchódziłó  dó  przenószenia  zakaz&enia.
Następnie  kóntaktuje  się  telefónicznie  z  lekarzem  pódstawówej  ópieki
zdrówótnej,  aby  uzyskac�  telepóradę  medyczną  i  bezzwłócznie  udaje  się  dó
wyznaczónegó pómieszczenia.

14. Dyrektór kieruje dó pómócy ósóbę, któ� ra przystępując dó działan�  zabezpiecza się
w przyłbicę, fartuch óchrónny, maseczkę jednórazówegó uz&ycia i rękawiczki.

15. Dyrektór wstrzymuje przyjmówanie dó przedszkóla kólejnych dzieci dó czasu
wymycia i dezynfekcji óbszaru, w któ� rym przebywał i póruszał się pracównik.

16. Dyrektór zawiadamia pówiatówą stacje sanitarnó-epidemiólógiczną i stósuje się
s�cis�le dó wydawanych instrukcji i pólecen� .

17. Obszar, w któ� rym przebywał i póruszał się pracównik z pódejrzeniem zakaz&enia
Cóvid-19 jest niezwłócznie skrupulatnie myty, a pówierzchnie dótykówe (klamki,
włączniki s�wiatła, póręcze) są dezynfekówane przez ósóbę dó tegó wyznaczóną.

18. Pómieszczenie,  któ� re  przeznaczóne  byłó  dó  izólacji  ósóby  z  óbjawami
chóróbówymi  pó  ópuszczeniu  gó  przez  ósóbę  z  óbjawami,  jest  myte  i
dezynfekówane.

19. Dyrektór lub ósóba przez niegó wyznaczóna spórządza listę ósó� b, z któ� rymi ósóba
pódejrzana  ó  zakaz&enie  miała  kóntakt,  aby  w  razie  pótrzeby  przekazac�  ja
pówiatówej stacji sanitarnó-epidemiólógicznej.



20. Dyrektór  infórmuje  órgan  prówadzący  ó  wszelkich  stwierdzónych  óbjawach
chóróbówych ucznió� w czy pracównikó� w wskazujących na móz& liwós�c�  zakaz&enia
COVID-19.

21. Dyrektór  wraz  z  órganem  prówadzącym  na  pódstawie  wytycznych,  instrukcji
pówiatówej  stacji  sanitarnó-epidemiólógicznej  pódejmują  decyzję  ódnós�nie
dalszych działan�  w przypadku stwierdzenia zakaz&enia na terenie placó� wki.

22. W  przypadku  uzyskania  infórmacji  ód  ródzicó� w  lub  pracównikó� w  ó
pótwierdzónym  zaraz&eniu  wirusem  COVID-19  u  ósóby,  któ� ra  przebywała  w
óstatnim  tygódniu  w  placó� wce,  Dyrektór  niezwłócznie  infórmuje  órgan
prówadzący  i  kóntaktuje  się  z  pówiatówą  stacją  sanitarnó-epidemiólógiczną
celem uzyskania wskazó� wek, instrukcji dó dalszegó póstępówania.

VIII. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Nalez&y  dópilnówac�,  aby  wszystkie  ósóby  trzecie,  w  tym  ródzice  ucznió� w,
wchódzące  dó  przedszkóla  dezynfekówały  dłónie  lub  zakładały  rękawiczki
óchrónne, miały zakryte usta i  nós óraz nie przekraczały óbówiązujących stref
przebywania.

2. Nalez&y regularnie myc� ręce wódą z mydłem óraz dópilnówac�, aby róbiły tó dzieci,
szczegó� lnie  pó  przyjs�ciu  dó  przedszkóla,  przed  jedzeniem,  pó  pówrócie  ze
s�wiez&egó pówietrza i pó skórzystaniu z tóalety.

3. Prówadzóny  jest  mónitóring  códziennych  prac  pórządkówych,  ze  szczegó� lnym
uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystós�ci  sal  zajęc�,  pómieszczen�
sanitarnóhigienicznych, ciągó� w kómunikacyjnych, dezynfekcji pówierzchni dótykówych
– póręczy, klamek i pówierzchni płaskich, w tym blató� w w salach i w pómieszczeniach
spóz&ywania pósiłkó� w, klawiatur, włącznikó� w

(Karta monitoringu czynności porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń- zał. nr 3 )
4. Przeprówadzając  dezynfekcję  s�cis� le  przestrzegane  są  zalecenia  próducenta

znajdujące  się  na  ópakówaniu  s�ródka  dó  dezynfekcji.  Waz&ne  jest  s�cisłe
przestrzeganie  czasu  niezbędnegó  dó  wywietrzenia  dezynfekówanych
pómieszczen�  i przedmiótó� w, tak aby uczniówie nie byli naraz&eni na wdychanie
óparó� w s�ródkó� w słuz&ących dó dezynfekcji.

5. W pómieszczeniach sanitarnóhigienicznych wywieszóne są plakaty z zasadami
prawidłówegó mycia  rąk,  a  przy  dózównikach z  płynem dó dezynfekcji  rąk –
instrukcje dezynfekcji.

6. Nalez&y na biez&ącó dbac� ó czystós�c� urządzen�  sanitarnó-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z uz&yciem detergentu.

7. W przedszkólu są wyznaczóne miejsca/pójemniki dó wyrzucania masek, rękawic
jednórazówych uz&ywanych przez pracównikó� w przedszkóla.

IX. ŻYWIENIE

1. Przy  órganizacji  z&ywienia  w  przedszkólu  óbók  warunkó� w  higienicznych
wymaganych  przepisami  prawa  ódnószącymi  się  dó  funkcjónówania  z&ywienia
zbiórówegó,  dódatkówó  wprówadzóne  są  zasady  szczegó� lnej  óstróz&nós�ci
dótyczące zabezpieczenia pracównikó� w. Zachówana jest ódpówiednia ódległós�c�



stanówisk pracy wynósząca min.  1,5 m,  a  jes� li  tó  niemóz& liwe – zapewnióne są
s�ródkó� w óchróny ósóbistej. Zwraca się szczegó� lną uwagę na utrzymanie wysókiej
higieny  stanówisk  pracy,  ópakówan�  próduktó� w,  sprzętu  kuchennegó,  naczyn�
stółówych óraz sztuc�có� w, a takz&e higieny ósóbistej.

2. Pósiłki  dla dzieci  przygótówywane są przy zachówaniu wszelkich  niezbędnych
s�ródkó� w higieny.  Persónel  kuchni  nie  móz&e  stykac�  się  z  dziec�mi  i  persónelem
ópiekującym się dziec�mi.

3. Kórzystanie  z  pósiłkó� w  ódbywa  się  w  miejscach  dó  tegó  przeznaczónych
zapewniających  prawidłówe  warunki  sanitarnó-higieniczne,  zgódnie  z
zaleceniami w czasie epidemii. Dzieci spóz&ywają pósiłki przy stólikach w swóich
salach z zachówaniem zasad bezpiecznegó i higienicznegó spóz&ywania pósiłku.

4. Pó  zakón� czeniu  spóz&ywania  pósiłku  wyznaczóny  pracównik  dezynfekuje
pówierzchnię  stółó� w  óraz  krzesła  (póręcze,  siedziska,  óparcia)  przy  któ� rych
spóz&ywane były pósiłki.

5. Wielórazówe naczynia i sztuc�ce myte są w zmywarce z dódatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prócedury bezpieczen� stwa wchódzą w z&ycie z dniem pódpisania przez dyrektóra.
2. Prócedury óbówiązują dó ódwółania.
3. Wszyscy pracównicy przedszkóla óraz ródzice/ópiekunówie dzieci óbówiązani są

dó ich s�cisłegó stósówania i przestrzegania.
4. O zmianach w prócedurach dyrektór infórmuje pracównikó� w i ródzicó� w dzieci.
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