
Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 193/6/22 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród 

dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, w trakcie 

prowadzonych w przedszkolu zajęć. 

 

( zaktualizowana zgodnie ze zmianami wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 11 marca 2022r.) 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, rodziców oraz pracowników 

Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w trakcie prowadzonych w nim zajęć. 

 

§ 2. 

Sposób organizowania zajęć 

 

1. Zajęcia organizowane będą we wszystkich budynkach przedszkola. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać  

o to,  aby zajęcia odbywały się w miarę możliwości w wyznaczonych dla poszczególnych 

oddziałów salach. Grupom przyporządkowani będą w miarę możliwości organizacyjnych ci sami 

opiekunowie. W godzinach porannych i popołudniowych dzieci będą zbierać się  

w grupach łączonych według godzin pracy danego oddziału. 

3. W salach zajęć usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować. Jeśli do zajęć wykorzystuje się przybory sportowe należy je dokładnie umyć, 

czyścić lub dezynfekować. Książki, puzzle, przybory do zajęć plastycznych po użyciu będą 

odkładane na kwarantannę. 

4. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek. 

5. Do minimum zostają ograniczone spotkania z osobami trzecimi, spoza przedszkola. 

Zapraszani goście i osoby z zewnątrz przebywający na terenie przedszkola zobowiązani są do 

noszenia maseczki oraz zachowywania dystansu od pracowników oraz dzieci. 

6. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola 

oraz spacery w okolicy przedszkola. Nauczyciele powinni zadbać, by dzieci z różnych grup 

korzystały z tylko określonych sprzętów na placu zabaw, a dzieci z różnych grup ograniczyły 

kontakt między sobą.  Zabawki używane podczas zabaw powinny być łatwe w dezynfekcji (piłki, 

skakanki).   

7. Zgoda na organizowanie wycieczek będzie rozpatrywana indywidualnie przez dyrekcję 

przedszkola przy możliwości zapewnienia odpowiednich procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w pandemii Covid-19. 

8. Sale, w których organizowane są zajęcia  z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela 

lub personel pomocniczy przydzielony do oddziału , co najmniej raz na godzinę. Wietrzenia 

dokonuje się podczas wyjścia grupy z sali lub w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
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9. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub 

izolacji domowej. 

10.  Podczas zajęć adaptacyjnych rodzic może przebywać w sali zajęć z zachowaniem zasady: 

jeden rodzic dla jednego dziecka, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i 

nosa, dezynfekcja rąk, osoba zdrowa). Rodzice ci proszeni są o zachowanie dystansu od osób 

trzecich. 

§ 3. 

Podejmowanie czynności higieniczno- sanitarnych 

 

1. Przy wejściu do przedszkola znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z którego 

powinna skorzystać każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel 

sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika i uzupełniania go w razie potrzeby. 

2. Dodatkowe napoje lub wodę w salach podaje dzieciom nauczyciel lub pomoc nauczyciela/ 

woźna oddziałowa. 

3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych,  

w tym zwłaszcza ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, wyłączników, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i jadalni. Codzienne 

prace porządkowe podlegają monitoringowi. 

4. Sprzęt na placu zabaw w przedszkolu będzie poddawany regularnemu czyszczeniu  

z użyciem detergentu, jeśli nie ma takiej możliwości będzie on wyłączony z użytkowania. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać  zaleceń producenta, znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Konieczne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków dezynfekcyjnych. 

6. Pomoc kucharki  zobowiązana jest do dezynfekcji powierzchni, na których spożywany jest 

posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku dezynfekuje 

blaty, stoły i oparcia krzeseł. Brudne naczynia i sztućce myje w temperaturze co najmniej 60° C. 

7. Personel kuchenny stara się, by unikać bezpośredniego kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami 

i personelem opiekującym się dziećmi ( pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa). 

8. Personel kuchenny powinien przywiązywać szczególną uwagę do utrzymania wysokiej 

higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do  przypominania dzieciom o konieczności zachowania higieny, 

w tym o częstym i dokładnym myciu rąk (szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem 

oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu). Nauczyciele przeprowadzają pokaz właściwego 

mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania i kasłania. 

10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z instrukcją prawidłowego 

mycia rąk. 

11. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie będą myć zębów po posiłkach- do odwołania. 
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§ 4. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

objawów sugerujących zakażenie 

 

1. Pracownicy z objawami choroby zobowiązani są do skorzystania z opieki medycznej  

i powinni unikać przychodzenia do pracy. Nie należy przystępować do pracy także w sytuacji, 

gdy zamieszkuje się wspólnie z osobą przebywającą  na kwarantannie lub w izolacji. 

2. W  przypadku pojawienia się u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów chorobowych, należy niezwłocznie zabezpieczyć stanowisko pracy oraz zapewnić 

opiekę dzieciom (w przypadku nauczyciela ) i  powiadomić dyrektora.   

3. Pracownicy, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 powinni pozostać w domu i zapisać się 

na test (poprzez stronę rządową www.gov.pl) lub wykonać go w aptece. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekcji. 

5. W przypadku potwierdzenia zakażenia u pracownika należy stosować się do aktualnych 

wytycznych sanitarnych lub skonsultować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w 

celu uzyskania porady na temat postępowania w bieżącej sytuacji. 

 

§ 5. 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

 

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe, bez infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

2. Do przedszkola nie powinno uczęszczać dziecko, gdy  w jego domu przebywa osoba  

w izolacji w warunkach domowych. 

3. Dzieci nie przynoszą ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. W sytuacji, gdy 

dziecko przyniosło ze sobą własną zabawkę,  bądź inne przedmioty, rodzic musi zapewnić, aby 

dzieci nie udostępniały ich innym. Opiekunowie muszą zadbać o regularne czyszczenie  

i ewentualną dezynfekcję przedmiotu. 

4. Rodzice i opiekunowie podczas przyprowadzania i odbioru dzieci powinni zachować dystans 

społeczny w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych osób przebywających w szatni. 

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem 

zasady jeden rodzic z dzieckiem, z zachowaniem dystansu społecznego od innych dzieci  

i rodziców, z zachowaniem środków ostrożności (dezynfekcja rąk, maseczka) lub według 

odrębnych ustaleń dla poszczególnych budynków przedszkola. 

 

 

§ 6. 

http://www.gov.pl/
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Postępowanie w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów w trakcie jego 

pobytu w przedszkolu 

 

1. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, może nie zostać 

przyjęte do przedszkola. Jeśli podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zaobserwuje 

niepokojące objawy świadczące o chorobie – dziecku będzie zmierzona temperatura 

termometrem bezdotykowym (będącym na wyposażeniu danego oddziału). 

2. W przypadku , gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby świadczące o infekcji 

dróg oddechowych ( w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel. duszności), należy 

odizolować je od grupy  na minimum 2m, pozostawić pod opieką wyznaczonego pracownika    

i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka. 

 

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania z nią osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania 

dziecka z przedszkola. 


